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I en växande storstadsregion som Stockholm, med fortgående exploatering för ny bebyg-
gelse och infrastruktur, får bland annat värden som friluftsliv en hård konkurrens om 
marken. För att vi och kommande generationer fortsatt ska kunna ha nära tillgång till alle-
mansrättslig mark krävs en medveten planering. Att bevara tätortnära mark med kvaliteter 
som ostördhet, fritt strövande samt avkoppling från stadens brus och puls är en utmaning 
när markvärden stiger i den expanderande storstaden.

Planering för friluftsliv behöver ske samtidigt med planering för annan markanvänd-
ning. Det mellankommunala perspektivet är viktigt för att bevara och utveckla den regio-
nala grönstrukturen. Ansvarssituationen behöver dock redas ut. Det föreligger ett glapp 
mellan insikt om värdet av friluftsliv och konkreta insatser. Vi måste gå från ord till hand-
ling!

På regional nivå har uttalats värdet av grönstrukturen. I Miljövårdsprogram 2000 (anta-
get av kommunförbundet i Stockholms län, Stockholms läns landsting och Länsstyrelsen 
i Stockholms län) står det bland annat att ”Det är dags att för framtiden avgränsa och 
bevara huvuddragen i den grönstruktur som i samspel med vatten bildar helheten över 
kommungränserna”. Ansvaret att så sker ligger i huvudsak hos kommunerna. Kom-
munerna har dock inte i tillräcklig omfattning långsiktligt skyddat den tätortnära mark 
som är intressant för friluftslivet. Även regionala aktörer kan medverka genom att bidra 
med relevanta underlag och få olika krafter och aktörer att agera samspelt. Då krävs en 
offensiv hållning och det ”Möjlighetsperspektiv” som författaren Ingemar Ahlström 
bland annat framhåller.

Av rapporten framgår hur samhällets insatser för friluftsliv varierat under olika tider. 
När den moderna naturvårdslagsstiftningen kom sattes inte minst det sociala aspekterna i 
fokus, men vi kan konstatera att sedan några år tillbaka har mycket enbart kommit att 
handla om den biologiska mångfalden. Det finns skäl att tro att vi nu står inför en tid då 
friluftslivet åter får större tyngd, inte minst mot den bakgrund av ny kunskap som pekar 
på dess betydelse för människans välbefinnande. Regeringens uppdrag till länsstyrelserna 
att verka för genomslag för de tretton nationella så kallade miljökvalitetsmålen berör på 
flera vis denna fråga. 

Länsstyrelsen vill med denna rapport bidra till att höja kunskapen och intresset för det 
tätortsnära friluftslivet. Författaren svarar själv för innehållet.

Stockholm, augusti 2001.

 
Lars Nyberg
Miljö- och planeringsdirektör

Förord
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Viktig sektor med minskade 
resurser
Friluftslivet i Sverige växte fram i slutet av 
1800-talet. Då lades grunden till flera av 
dagens riksorganisationer på friluftslivets 
och turismens område som Friluftsfräm-
jandet, Cykelfrämjandet, Ridsportförbun-
det och Svenska Turistföreningen. Men 
inte förrän framemot 1930-talet spreds 
friluftslivet till en större allmänhet. 

I och med 1940-års Fritidsutredning 
blev friluftslivet en angelägenhet för sam-
hället. Man började då inse den sociala 
betydelsen av att framför allt tätorternas 
befolkning gavs möjligheter till avkopp-
ling i naturen. I flera utredningar som 
följde betonades betydelsen av samhälle-
liga insatser för att främja friluftsliv. 

Under 1970-talet fick friluftsfrågorna en 
mer framskjuten plats inom den offentliga 
sektorn. Naturvårdsverket ansvarade för 
friluftslivet på nationell nivå och bedrev 
utvecklingsarbete och fördelade statsbi-
drag till friluftsanläggningar. Arbetsmark-
nadsstyrelsen avsatte stora resurser för 
beredskapsarbeten på friluftslivets område 
och praktiskt taget varje kommun i Sverige 
hade en fritidsförvaltning med ansvar för 
friluftsliv. 

Men sedan mitten av 1980-talet har den 
offentliga sektorns resurser och ansvar 
för friluftsliv avtagit. Naturvårdsverkets 
utvecklingsarbete och bidragsgivning 
avvecklades och verkets formella ansvar 
för friluftsliv upphörde 1991. Sedan dess 
har ingen central myndighet enligt sin 
instruktion haft ansvar för friluftsliv. 
Beredskapsarbeten för friluftsliv upp-
hörde. I allt fler kommuner avvecklades 
de renodlade fritidsförvaltningarna och 
personalen som arbetade med fritidsfrågor 
minskade kraftigt. Samtidigt har samhället 
genomgått en utveckling som ställt ökade 

krav på offentliga insatser för motion och 
friluftsliv: Friluftslivet har ökat i omfatt-
ning. Hoten mot allemansrätten har ökat. 
Sjukvårdkostnader för s.k. välfärdssjuk-
domar till följd av brist på fysisk aktivitet 
har ökat. Kunskapen och insikten om det 
positiva sambandet mellan fysisk aktivitet 
och folkhälsa har ökat.   

Oklara begrepp
Begreppet friluftsliv har använts i mer än 
100 år men någon officiell definition av 
friluftsliv har inte funnits. I så gott som 
alla utredningar på friluftslivets område 
har begreppet friluftsliv givits olika inne-
börd. Det har innefattat allt ifrån lägerliv 
i granriskoja till nöjesåkning med bil. Det 
har också föreslagits att friluftsliv ska 
ingå under begreppet idrott. Begreppsför-
virringen blir inte mindre av att man i  
utredningar, rapporter, planer och till och 
med i lagar använder begreppet ”rörligt 
friluftsliv” utan definition eller förklaring 
av innebörden. 

Men begreppsdefinitioner är inget själv-
ändamål. Viktigast är att det av samman-
hanget klart framgår vad som menas med 
de begrepp som används. Att ett område 
i den översiktliga planeringen avsätts för 
rekreation kan betyda något helat annat 
än att det är tänkt för friluftsliv.   

Hotad allemansrätt
Allemansrätten är ingen lag, men i grund-
lagen finns inskrivet att ”alla ska ha till-
gång till naturen enligt allemansrätten”.  
Det är emellertid ett klent skydd efter-
som allemansrättens innehåll inte är defi-
nierat. I grova drag kan allemansrätten 
ses som en möjlighet att vistas i naturen 
på eget ansvar utan preciserade lagregler. 
Naturvårdsverket har sammanfattat för-
utsättningarna i orden ”inte störa, inte 

Sammanfattning
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förstöra”. Ända sedan allemansrätten eta-
blerades som begrepp på 1940-talet har 
den varit hotad på grund av konflikter och 
överutnyttjande. 

Flera utredningar har föreslagit lagstift-
ning av friluftslivet och begränsningar i 
allemansrätten. Utvecklingen av frilufts-
livet mot nya aktiviteter och nya former 
har inneburit problem och krav på regle-
ringar. I Miljöbalken som började gälla 
1999 ställs hårdare krav på alla som 
utnyttjar naturen, framför allt i organise-
rade former. Även annan lagstiftning har 
använts för att reglera motion och frilufts-
liv. En kraftig ökning i det avseendet har 
skett när det gäller användning av lokala 
ordningsföreskrifter. Tio gånger fler kom-
muner än i början av 1990-talet har idag 
regler som rör allemansrätten i sina ord-
ningsföreskrifter. Det är en oroande ten-
dens när motion och friluftsliv börjar 
detaljregleras i lag. 

Det unika med den svenska allemans-
rätten är friheten att få ta eget ansvar 
utan detaljerad lagstiftning. Bra plane-
ring för friluftsliv är en av de viktigaste 
åtgärderna för att förebygga problem och 
konflikter som hotar allemansrätten. Lika 
viktigt är bättre kunskap om allemansrät-
ten och dess förutsättningar bland dem 
som på olika nivåer ansvarar för och arbe-
tar med motion, friluftsliv och turism.

Underskattat i miljö- och 
folkhälsoarbetet
Redan i början av 1900-talet var man klar 
över att mera kroppsrörelse och härdande 
friluftsliv var nyttigt för såväl psykiskt 
som fysiskt välbefinnande. Friluftslivets 
betydelse för hälsa och fostran framhölls 
också flitigt i friluftslitteraturen under 
1930- och 1940-talen. Praktiskt taget alla 
offentliga utredningar och ett otal rap-
porter som gjorts på friluftslivets område 
sedan dess har betonat friluftslivets bety-
delse för folkhälsan. 

Folkhälsofrågorna har under senare år 
fått allt större uppmärksamhet, inte minst 
mot bakgrund av ökade kostnader inom 
sjukvården. Inriktningen av folkhälsoar-
betet har också gått från att bota ohälsa 
till att främja friskhet. Man har också i allt 
större utsträckning börjat inse att folkhäl-
soarbete är sektorsövergripande och inte 
enbart en angelägenhet för sjukvården. 
Inom medicinsk forskning råder numera 
full enighet om det positiva sambandet 
mellan fysisk aktivitet och hälsa. 

Trots denna massiva insikt om värdet av 
friluftsliv och fysisk aktivitet har frilufts-
sektorn varit lågprioriterad de senaste 15 
åren. Att omvandla insikten om frilufts-
livets hälsovärde till praktisk handling är 
en av vår tids stora politiska utmaningar. 

Friluftslivet har också betydelse för en 
annan av de stora framtidsfrågorna –mil-
jön. Kunskap om naturen och förståelse 
för dess värden är en grundläggande förut-
sättning för en långsiktig hållbar utveck-
ling. Genom omflyttning från landsbygd 
till stad har allt fler människor fjärmats 
från naturen. 

Åtgärder för att främja friluftsliv och 
naturkontakt är därför särskilt viktiga 
i storstadsregionerna. Bland riksdagens 
nationella miljökvalitetsmål ingår att 
främja bevarande och utveckling av tät-
orternas grönområden. Men friluftslivet 
har haft en undanskymd roll i miljöar-
betet. Inget av de närmare 140 projekt 
som beviljats Agenda 21-bidrag har hand-
lat om friluftsliv, och bara en  procent av 
de nästan 100 miljoner kronor som för-
delats av landstingets miljövårdsfond har 
gått till projekt med bäring på friluftsliv. 

Lågprioriterat i den fysiska 
planeringen
Statistiska Centralbyrån inventerade 1985 
den allemansrättsliga marken kring tätor-
ter. Mätt i areal per 1000 invånare ham-
nade Stockholm på näst sista plats efter 
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Malmöhus län. Sedan dess har grönom-
rådesarealen per 1000 invånare minskat 
med 25 procent i Stockholms län. 

I storstadsområdena är konkurrensen 
om friluftsmarken hård och trycket på 
grönområdena stort. Därför är det sär-
skilt viktigt med bra planering för frilufts-
liv i tätorternas närhet. I underlaget för 
Storstockholms regionplanering betonas 
värdet av den regionala grönstrukturen 
liksom behovet av strategi och samordnad 
planering för att långsiktigt kunna bevara 
och utveckla grönstrukturen. 

Bristen på helhetssyn är ett av de största 
hindren för att utveckla friluftslivet och ta 
vara på de möjligheter som grönstrukturen 
erbjuder. Ett annat hinder är friluftslivets 
styvmoderliga behandling i kommuner-
nas översiktsplaner. I början av 1990-talet 
granskade såväl Friluftsfrämjandet som 
Naturvårdsverket ett urval kommunala 
översiktsplaner. 

De flesta kommuner redovisade och 
beskrev områden för friluftsliv och natur-
vård, men oftast mycket kortfattat. Reso-
nemangen var allmänt hållna och det 
saknas strategier för hur områdena skulle 
utvecklas och bevaras. Bilden är i stort 
sett densamma för de tre kommuner som 
granskats i den här studien. Framtiden för 
friluftsliv och grönstruktur beskrivs med 
ord som bevara, förstärka och utveckla. 
Men hur det ska gå till framgår inte, och 
så gott som inga åtgärder har genomförts 
i praktiken. 

Såväl Boverket som Landstingets re-
gionplane- och trafikkontor har konstate-
rat att barriärer i form av vägar, tippar och 
annat - ofta lokaliserade vid kommun-
gränser - utgör allvarliga hinder i storsta-
dens grönstruktur. 

I det här projektet har tre olika slags 
anläggningar granskats som utgör barriä-
rer för friluftslivet: en väg, en tipp och en 
golfbana. Men vid tillståndsgivning och 
annan ärendehantering i samband med 
de barriärskapande anläggningarna har 

effekterna för friluftslivet praktiskt taget 
inte alls uppmärksammats.

Nödvändiga förändringar
Grönområdena i en storstadsregion repre-
senterar ett stort värde och utsätts för ett 
hårt exploateringstryck. Att inte ordent-
ligt ta vara på grönstrukturens möjlighe-
ter för friluftslivet är ett stort slöseri med 
resurser. För att utveckla friluftslivet och 
bättre ta till vara grönstrukturens värde är 
det nödvändigt med flera förändringar:

Tydliga mål 
Målen för friluftslivet är allmänt hållna 
av typen ”Naturen ska vara tillgänglig för 
alla.”  I en ändamålsenlig planering måste 
målen i stället utgå från frågan Vad vill 
vi åstadkomma? Tydliga mål är en förut-
sättning för den sektorsövergripande syn 
på friluftslivet som bland annat Region-
plane- och trafikkontoret efterlyser.

Bättre planering
Det är nödvändigt med ett tydligare 
ansvar för den övergripande planeringen 
av storstädernas grönstruktur. Översiktliga 
planer måste åtföljas av genomförande-
planer och sektorsprogram för friluftsliv. 
Detta har påpekats av såväl Nordiska 
Ministerrådet som Naturvårdsverket redan 
i början av 1990-talet. Men ännu år 2001 
har endast 3 kommuner i Stockholms län 
en sektorsplan för friluftsliv. Planeringen 
för friluftsliv måste i högre grad bli offen-
siv och målinriktad, och inte bara inriktas 
på ett passivt bevarande av grönområden. 

Ökad kompetens
Flera utredningar har påpekat att det bris-
ter i kunskap om friluftslivet på alla 
planeringsnivåer. Ökad kompetens på  fri-
luftslivets område är nödvändig för att 
utveckla och bevara grönstrukturen och 
för att förebygga hoten mot allemansrät-
ten.
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Högre status
Ökad kompetens och tydligare ansvar 
inom friluftssektorn är en förutsättning 
för att höja sektorns status. Med högre 
status kan friluftsfrågorna bättre hävdas 
i planerings- och prioriteringssamman-
hang.

Vidgat perspektiv
Friluftsliv kan inte betraktas som ett sär-
intresse. Med tanke på dess betydelse inte 
minst för folkhälsan måste friluftslivet ses 
som ett samhällsintresse och integreras 
på ett naturligt sätt i övrig planering. 
Därför är det nödvändigt att betrakta fri-
luftslivet ur ett möjlighetsperspektiv och 
se åtgärder för friluftslivet som investe-
ringar snarare än kostnader. Detta kräver 

ett långsiktigt tänkande och ett vidgat per-
spektiv på friluftsliv.

Ändrad förvaltningskultur
Friluftslivet har genomgått stora föränd-
ringar de senaste 25 åren, med delvis helt 
nya förutsättningar. Men den offentliga 
förvaltningen inom friluftssektorn  har, 
bortsett från minskade resurser, förblivit  
i stort sett oförändrad. 

För att nå målen för miljö och folk-
hälsa är det nödvändigt att alla krafter drar 
åt samma håll. Detta skulle underlättas 
av en smidigare förvaltningskultur med 
mer flexibel tillämpning av instruktioner, 
regler, normer, anvisningar, bidragsvill-
kor, arbetssätt m.m. där målen överordnas 
formerna.
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Den här rapporten ingår som en första 
del i projektet Friluftsliv i tätort. Pro-
jektidé och program presenterades för 
Naturvårdsverket 1984. Naturvårdsverket 
avsatte medel till projektet, men ställde 
som villkor ekonomisk medverkan även 
från berörda regionala myndigheter och 
kommuner. Svårigheterna med att sam-
ordna finansieringen gjorde att projektet 
några år senare lades på is och avsatta 
medel återfördes till Naturvårdsverket.

Genom samarbete med Friluftsfrämjan-
det som 1998 beviljades bidrag ur lands-
tingets miljövårdsfond blev det möjligt 
att återuppta projektet 1999. En donation 
ur City Hotels Miljöfond och medel från 
Folkhälsoinstitutet har finansierat återsto-
den av projektets första del. Länsstyrelsen 
i Stockholms län har bekostat tryckning 
av rapporten. 

Det ursprungliga syftet med projektet 
var att uppmärksamma hoten mot frilufts-
miljön i större tätorter och att föreslå 
åtgärder för att ta tillvara och utveckla det 
tätortsnära friluftslivets möjligheter. Jär-
vafältets naturreservat med omgivningar i 
norra Storstockholm skulle utgöra demon-
strationsobjekt för idéer och åtgärdsför-
slag med allmän giltighet. Grundtanken 
var att skapa förståelse för en helhetssyn 
på friluftslivet med tydligare sektors- 
övergripande planering där motion och 
friluftsliv snarare betraktas som ett sam-
hällsintresse än ett särintresse. 

Rapporten har sin utgångspunkt i ett 
storstadsperspektiv. Det är där hoten mot 
friluftsmiljön är störst, vilket ställer extra 
stora krav på hänsyn till friluftslivet i den 
fysiska planeringen. Det är där kraven på 
planering och förvaltning av friluftsmil-
jön är som störst. Det är där brister i pla-
nering och förvaltning av grönstrukturen 
får störst konsekvenser för friluftslivet.

Under de 15 år som gått sedan initiativ 
togs till projektet har förutsättningarna 
delvis förändrats. Några av de hot mot 
friluftslivet som projektet avsåg att upp-
märksamma har förverkligats och nya har 
dykt upp. En del brister i friluftsmiljön 
har hunnit åtgärdats, medan andra har till-
kommit eller kvarstått.  

Åren som gått har å andra sidan givit 
möjlighet till värdefulla återblickar, nya 
infallsvinklar och intressanta erfarenhe-
ter. Detta har gjort att projektet delvis har 
fått ett mer utpräglat backspegelperspek-
tiv än vad som var tänkt från början. Det 
har bland annat inneburit bättre möjlighe-
ter att belysa friluftsfrågornas hantering 
i den fysiska planeringen och se hur mål 
och intentioner på friluftslivets område 
har omsatts i handling. Visserligen hävdas 
ofta att man inte ska se bakåt, utan ”nu 
gäller det att sikta framåt och ta nya, 
friska tag!”. Men för att sätta världsre-
kord i höjdhopp räcker det inte att sikta 
på 2,46 ha höga mål och stora ambitio-
ner. Det är också nödvändigt att ta reda på 
varför man alltid river på 2,23.

Valet av Järvafältets naturreservat med 
omgivningar som utgångspunkt för stu-
dien har flera skäl: Jag har bott invid Jär-
vafältet sedan 1970-talets början och på 
nära håll kunnat följa utvecklingen av 
friluftslivets villkor i regionen. Järvafäl-
tet är kärna i en av de viktigaste grönki-
larna i Stockholmsregionen. Det är också 
exempel på ett lättillgängligt friluftsom-
råde som tillika är naturreservat, vilket 
ställer särskilt höga krav på planering och 
förvaltning. Järvafältet ligger i en expan-
siv storstadsregion och utsätts för hårt 
tryck från omgivande exploateringsföre-
tag i form av infrastruktur och bebyggelse, 
och påverkas också av barriäreffekter av 
olika slag. 

1. Bakgrund och syfte
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Den planerade efterföljande del 2 i pro-
jektet kommer att utgöra underlag för en 
tätortsnära friluftsplan med Järvafältets 
naturreservat som demonstrationsområde. 
Tanken är att den här rapporten, liksom 
återstående delar av projektet, ska kunna 
bidra med underlag inför framtida plane-
ring av friluftsliv i tätort, bl.a. med tanke 
på etappredovisningen år 2010 av riksda-
gens miljökvalitetsmål.

Den första delen av projektet har 
genomförts i samråd med en arbetsgrupp 

inom Friluftsfrämjandet. Ett särskilt tack 
till Åke Rosenquist i Friluftsfrämjandets 
friluftsmiljökommitté som har lagt ned 
mycken möda på att få projektet till stånd. 
Tack även länsstyrelsen och övriga finan-
siärer som gjort det möjligt att till sist 
ta första steget i projektet Friluftsliv i 
tätort, om man nu kan uttrycka sig så. 

Sollentuna i mars 2001. 
Ingemar Ahlström
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2.1 En angelägenhet för alla
Friluftsliv i någorlunda modern tappning 
är en drygt hundraårig företeelse. Dess-
förinnan fanns inget egentligt behov av 
något särskilt friluftsliv. Vid mitten av 
1800-talet bodde 90 procent av befolk-
ningen på landsbygden och de flesta fick 
behovet av kroppsrörelse, frisk luft och 
naturkontakt tillgodosett i det dagliga 
slitet. 

Det var först mot slutet av 1800-talet 
som friluftslivet började ta fart, samtidigt 
som de första initiativen togs för att 
skydda naturen. Naturen började upp-
skattas för sin egen skull och som källa 
till avkoppling, äventyr och upplevelser. 
Fram växte den ideella friluftsrörelsen 
med bland annat Svenska Turistfören-
ingen, Föreningen för Skidlöpningens 
Främjande i Sverige sedermera Frilufts-
främjandet och Svenskt Hjulförbund som 
var Cykelfrämjandets föregångare. 

Det var främst bättre bemedlat folk i 
städerna som med vandringar, skidåkning, 
velocipedturer och härdande lägerliv hade 
möjlighet att koppla av i naturen. 

Inte förrän frampå 1930-talet spreds 
friluftslivet till den stora allmänheten. Här 
kan man ana början till en marknad för 
friluftsliv. Böcker gavs ut med vägled-
ning för vistelse i skog och mark, och 
behovet av särskild utrustning för frilufts-
liv ökade. Kortare arbetstid, lagstadgad 
semester och bättre ekonomisk och mate-
riell standard bidrog till det ökade intres-
set för naturen som källa för rekreation.

Friluftslivet utvecklades till ett sam-
hällsintresse och det sociala naturskyddet 
växte fram. Naturen skulle inte bara skyd-
das och vårdas. Det var också viktigt att 
bevara attraktiv natur, inte minst i städer-

nas närhet, för att ge befolkningen möj-
lighet att komma ut och få frisk luft och 
avkoppling. 

I 1940 års Fritidsutredning föreslogs att 
fritidsreservat skulle inrättas för städernas 
och de tättbebyggda samhällenas befolk-
ning. Tjugo år senare i 1962 års Fritidsut-
redning konstaterades också att friluftsliv 
var en angelägenhet för alla, och att åtgär-
der för att främja friluftsliv därför var ett 
allmänt samhällsintresse. Kraftiga åtgär-
der borde därför enligt utredningen sättas 
in för att bereda människor rika möjlighe-
ter till friluftsliv.

2.2 Samhället engagerar sig
Riksdagens beslut 1939 om en statlig fond 
för friluftslivets främjande kan ses som 
början till en statlig friluftspolitik, och det 
verkliga avstampet kom med 1940 års Fri-
tidsutredning. Flera offentliga utredningar 
därefter har lotsat friluftsfrågorna framåt 
genom den offentliga förvaltningen.

Under 1970-talet skedde en kraftig 
utveckling av det allmännas engagemang 
för motion och friluftsliv. Naturvårdsver-
ket hade det statliga ansvaret och informe-
rade om allemansrätten, administrerade 
statsbidrag till anläggningar för motion 
och friluftsliv och bedrev utvecklings-
arbete inom det området. 

Naturvårdsverkets bidrag och utveck-
lingsarbete, liksom AMS beredskapsar-
beten, ledde till en kraftig utbyggnad av 
motionsanläggningar, motionsspår, vand-
ringsleder och andra anläggningar och 
anordningar för motion och friluftsliv. 
Elbelysta motionsspår kan tas som ett 
exempel på anläggningar som underlättat 
motionerandet. De började anläggas med 
statsbidrag under senare hälften av 

2. Friluftsliv 
- från utveckling till avveckling
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1960-talet. Tio år senare fanns drygt 1000 
elljusspår runt om i Sverige, och i slutet 
av 1980-talet var de nästan dubbelt så 
många. Vid den tiden hade praktiskt taget 
varenda kommun i Sverige en egen fri-
tidsförvaltning med ansvar för friluftsfrå-
gor. 

Det här var en utveckling som i hög 
grad bidrog till en stark friluftssektor, 
vilket förmodligen också kom att påverka 
våra levnadsvanor. Intresset för motion 
och friluftsliv spred sig till allt fler grup-
per i samhället och försågs också med  
trend- och livsstilsstämpel. 

Under de senast 15 åren har emellertid 
den offentliga sektorns resurser för frilufts-
liv avsevärt minskat. Naturvårdsverkets 
rekreationsenhet med ansvar för frilufts-
liv och allemansrätt och med utvecklings-
arbete för friluftsliv upphörde redan i 
mitten på 1980-talet. Även Naturvårds-
verket statsbidragsgivning till motion och 
friluftsliv upphörde, liksom beredskaps-
arbeten för friluftsliv. Fram till 1991 var 
ändå Naturvårdverket formellt ansvarigt 
för friluftsliv på central nivå. Därefter 
har ingen central myndighet enligt sin 
instruktion haft ansvar för friluftsliv. 

Naturvårdsverket har emellertid behål-
lit ansvaret för information om allemans-
rätten, och även behållit greppet om vissa 

sakfrågor på friluftslivets område även 
om det formella ansvaret har upphört. 

Länsstyrelsernas naturvårds- och miljö-
vårdsenheter har överlag fått mindre resur-
ser för friluftsfrågor. Kommunförbundets 
fritidssektion har i stort sett avvecklats, 
och i fler än hälften av landets kommuner 
har den separata fritidsförvaltningen, med 
ansvar för bl.a. friluftsfrågor, försvunnit 
under 1990-talet. Under samma period 
har antalet anställda inom den kommu-
nala fritidssektorn minskat med över en 
tredjedel. 

I skolan har friluftsverksamheten sta-
digt minskat sedan 1920-talet. Samman-
fattningsvis har friluftslivet under i stort 
sett under hela 1990-talet drivit vind för 
våg utan egen hemvist i den offentliga 
förvaltningen. En viss ljusning har dock 
inträtt med det nya årtusendet i och med 
de signaler som ges i utredningen Statens 
stöd till friluftsliv och främjandeorgani-
sationer och i Naturvårdsverkets sektors-
mål för friluftsliv.

En historisk genomgång av det statliga 
friluftsstödets utveckling och friluftsfrå-
gornas hantering i den offentliga sektorn 
ges i utredningen Statens stöd till frilufts-

liv och främjandeorganisationer. 

Ökade hot mot grönstrukturen. Ökade intressemotsättningar i 
naturen. Fler människor i naturen. Nya aktiviteter i naturen. 
Friluftsliv i nya former. Ökade hot mot allemansrätten. Ökad insikt 
om betydelsen av fysisk aktivitet för folkhälsan. 

Minskade resurser för friluftsliv. Centralt ansvar för friluftsliv har upphört. 
Kommunförbundets fritidssektion har upphört. Hälften av fritidsförvaltning-
arna har upphört. Kommunernas fritidspersonal har minskat. Friluftsliv i 
skolan har minskat.

Fig. 1. Under hela 1990-talet har ökade behov av insatser för friluftsliv mötts med nedrustning inom 
motsvarande del av den offentliga sektorn. 
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3.1 Svåra gränsdragningar
Vad är friluftsliv? Svaret kan tyckas själv-
klart, men vid närmare eftertanke är frå-
gan kanske ändå inte så enkel att besvara. 
Inte under hela 1900-talet har det i Sve-
rige funnits någon officiell definition av 
begreppet ”friluftsliv” som varit allmänt 
vedertagen och tillämpad i offentliga 
utredningar och av förvaltningsmyndig-
heter. 

Det var först i Friluftsgruppens utred-
ning Statens stöd till friluftsliv och 
främjandeorganisationer, överlämnad i 
december 1999, som ett förslag till defini-
tion av friluftsliv fördes fram. I brist på 
en entydig svensk definition anammade 
utredningen som arbetsdefinition den offi-
ciella norska definitionen som beslutades i 
Stortingsmelding nr. 40 1986-87: Vistelse 
och fysisk aktivitet utomhus under fritid 
för att uppnå miljöombyte och naturupp-
levelse. 

Utredningens förslag till bidragsförord-
ning innehåller en något vidare definition 
genom att ”under fritid” tagits bort. Å 
andra sidan har man infört begränsningen 
”utan krav på prestation eller tävling”. 

Friluftsgruppens definition överens-
stämmer i stort med Friluftsfrämjandets 
uppfattning om vad som är friluftsliv: Det 
är sådan vistelse i naturen som ger natur-
upplevelse, rekreation och motion. Men 
friluftslivet ska också bedrivas i samklang 
med naturen och enligt allemansrättens 
grundprinciper om ansvar och hänsyn. 

I Norge har man mer än i Sverige från 
olika utgångspunkter diskuterat hur fri-
luftslivet ska definieras. Företrädare för 
det mer traditionellt inriktade friluftslivet 
tar i sin definition utgångspunkt också i 
förhållningssättet till natur och miljö. Det 
innefattar bland annat val av miljövänlig 
och naturanpassad traditionell utrustning: 

träskidor istället för plastdito, ullunderklä-
der i stället för superunderställ i syntet, tält 
av bomull istället för konstfiber etc. Andra 
utgår mer från syftet och ser modern ut-
rustning som ett hjälpmedel för att göra 
friluftslivet mer tillgängligt och attrak-
tivt. ”Vem vill bära en  smärtingryggsäck 
tyngd av ideologi, när man kan köpa en 
lätt av nylon i närmaste sportaffär?”

Definitioner eller försök till beskriv-
ningar av friluftsliv har förekommit tidi-
gare även i Sverige i olika sammanhang.

Från Friluftsboken 1944 kan man få en 
god bild av hur friluftsrörelsen då såg på 
begreppet. Kärnan i friluftslivet ansågs 
bestå av det som fortfarande ibland kallas 
traditionellt friluftsliv; vistelse och akti-
viteter med enklare utrustning i naturen 
med naturupplevelsen som grund, och 
med inslag av ”naturvärn”. I friluftslivets 
utkant hittar man ”friluftsidrotter” och 
utomhussporter med naturanknytning.  

I 1964 år fritidsutredning ges en täm-
ligen generös tolkning av friluftslivets 
innehåll. Enligt utredningen torde frilufts-
liv i dess vidaste bemärkelse omfatta inte 
bara lägerliv och strövande i skog och 
mark utan även mindre krävande akti-
viteter som nöjesåkning med bil. Också 
sportaktiviteter som bollspel och friidrott 
skulle höra till friluftslivet, åtminstone om 
de inte bedrevs tävlingsmässigt. 

Att gränsdragningen mellan friluftsliv, 
motion, sport och idrott inte är helt 
lätt framgår av 1969 års idrottsutredning 
Idrott åt alla. Utredningen konstaterar att 
det inte är möjligt, och dessutom oin-
tressant och rentav felaktigt, att göra 
en gränsdragning mellan idrott och fri-
luftsliv. Alltifrån fågelskådning till ”de 
yppersta prestationer inom elitidrotten” 
bör enligt utredningen samlas under be-
greppet idrott. Att idrott och friluftsliv ses 

3. Vad är friluftsliv? 
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som en odelbar helhet avspeglas enligt 
utredningen också i den kommunala pla-
neringen, och borde även vara vägledande 
för administrativa former för statsbidrag 
och annat. 

I Friluftsgruppens utredning 1999 kon-
stateras att det under senare år tillkom-
mit ytterligare områden som går ihop 
med friluftslivet där det är svårt att dra 
klara gränser, t.ex. mot naturvården och 
kulturminnesvården. 

I Friluftsgruppens förslag till definition 
ingår begreppet ”naturupplevelse”. I tidi-
gare offentliga utredningar som gjorts på 
friluftslivets område förekommer annars 
sällan ordet naturupplevelse, vilket kan 
tyckas något förvånande. Naturupplevel-
sen ses ju av många som en av grund-
förutsättningarna för friluftsliv. Däremot 
görs en stark koppling mellan friluftsliv 
och anläggningar. 

I SOU 1966:33 Friluftslivet i Sverige 
konstateras att områden för friluftsliv ”kan 
göras mera lämpliga för sitt ändamål och 
mer attraktiva om de förses med en rad 
anläggningar av olika slag.” Enligt utred-
ningen föreligger ett betydande behov av 
anläggningar för det ”rörliga friluftsli-
vet”. 

Vad är då rörligt friluftsliv?
I utredningen Friluftslivet i Sverige del l 
SOU 1964:47 är ”Anläggningar för det   
rörliga friluftslivet” en av utredningens 
undersökningsvariabler. Men ”rörligt fri-
luftsliv” finns inte upptaget i utredningens 
redovisning av definitioner på använda 
begrepp. Begreppet rörligt friluftsliv dök 
förmodligen upp första gången i offent-
liga sammanhang i Fritidsutredningens 
betänkande 1940. Där sägs på ett ställe 
att ”Det gäller här att bevara de naturliga 
betingelserna icke blott för ett stationärt 
utan framför allt för ett rörligt friluftsliv.”  

Men vad som avses med stationärt res-
pektive rörligt friluftsliv framgår inte av 

utredningen. Av den anslutande texten 
kan man ana sig till att utredarna med 
rörligt friluftsliv menar icke anläggnings-
bundet friluftsliv i relativt orörd natur där 
naturupplevelsen och ursprungligheten i 
natur och landskapsbild utgör grundförut-
sättningen. 

Men det skulle i så fall motsägas av 
1966 års Fritidsutredning av vilken man 
tvärt om får intrycket av att såväl när- 
som fjärranläggningar av de mest skilda 
slag utgör grundförutsättningen för rör-
ligt friluftsliv. Det är t.ex. campingplat-
ser, motionsspår, slalombackar, friluftsbad 
och hoppbackar. Uttrycket ”rörligt fri-
luftsliv” används i utredningen omväx-
lande med bara ”friluftsliv” och ”aktivt 
friluftsliv” utan att innebörden av begrep-
pen anges. Skidbackar, campingplatser, 
motionsgårdar och fritidsbåthamnar hör 
också till de anläggningar som tas upp 
i Naturvårdsverkets publikation Sanitära 
lösningar vid anläggningar för det rör-
liga friluftslivet. 

I Naturvårdverkets och Byggforsk-
ningsinstitutets gemensamma rapport Pla-
nering för friluftsliv från 1971 handlar ett 
avsnitt om avvägningar mellan det rör-
liga friluftslivets och den vetenskapliga 
naturvårdens intressen. I övrigt används i 
skriften mestadels ordet friluftsliv, uppen-
barligen i samma betydelse som rörligt 
friluftsliv. Rörligt friluftsliv finns inte upp-
taget i rapportens avsnitt om begrepps-
bestämningar. 

Naturvårdsverket blev genom sin 
instruktion i SFS 1967:44 central förvalt-
ningsmyndighet för ”ärenden om natur-
vård, rörligt friluftsliv…” och ålades leda 
planeringen  ”…med hänsyn till behovet 
av områden för rekreation och frilufts-
liv”.

I den omfattande forskningsrapporten 
Det rörliga friluftslivet i tätorternas 
närrekreationsområde (Aldskogius 1975) 
används begreppet rörligt friluftsliv utan 
att definieras eller förklaras. Undersök-
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ningen omfattar 13 aktiviteter, bl.a. jakt, 
fiske, motionslöpning, skidåkning i spår 
och teknikbackar och skridskoåkning på 
bana i kombination med bandy- och 
ishockeyspelande, men också cykelutflyk-
ter, rodd, paddling och utfärder med segel- 
eller motorbåt. De 13 aktiviteterna benäm-
ner författaren ”egentliga friluftslivsakti-
viteter”. 

Genom påpekandet att inomhusakti-
viteter och anläggningsanknutna utom-
husaktiviteter inte ägnas någon större 
uppmärksamhet i undersökningen kan 
man möjligen sluta sig till att författaren 
med rörligt friluftsliv främst avser icke 
anläggningsanknutna aktiviteter, även om 
också ordet friluftsliv används emellanåt 
som omväxling till rörligt friluftsliv. 

I den rekreationspolitiska utredningen 
prop. 1975:46 blandas begreppen rekrea-
tion, friluftsliv, rörligt friluftsliv och rekre-
ationsliv.  I utredningen Fritidsboende och 
turism (SOU 1979:54 och 55) används 
också begreppet ”det rörliga friluftslivet ” 
utan förklaring tillsammans med  enbart 
”friluftsliv”. Med utgångspunkt i de sam-
manhang begreppet rörligt friluftsliv har 
använts i utredningen och efterföljande 
proposition och lagtext skulle man möjli-
gen kunna tolka det som att rörligt frilufts-
liv innefattar all naturanknuten vistelse 
utom boende i privat fritidshus. 

Begreppsförvirringen blev inte mindre 
av att Naturvårdsverket i sin organisa-
tionsöversyn 1981 slog fast att ”Med fri-
luftsliv avses rörligt friluftsliv”. 

Sedan dess har ”rörligt friluftsliv” flitigt 
använts i offentliga utredningar, planer 
och rapporter utan definition eller förkla-
ring av innebörden. 

I förordningen (1989:891) om stadsbi-
drag till enskilda vägar anges att bidrag 
lämnas bland annat för vägar som tillgodo-
ser det ”rörliga friluftslivets kommunika-
tionsbehov”. 

I Miljöbalkens 4 kap. 2 § har begreppet 
förts över från Naturresurslagen ”...skall 

turismens och friluftslivets, främst det rör-
liga friluftslivets, intressen särskilt beak-
tas”.  

I proposition 1985/86:3 som föregick 
Naturresurslagen antyds dock en viss osä-
kerhet i begreppets status och innebörd 
genom skrivningen ”det s.k. rörliga fri-
luftslivet”. I en av de paragrafer som 
handlar om skydd för särskilt känsliga 
områden användes i den ursprungliga 
skrivningen ordet ”friluftsliv”.  Men for-
muleringen ändrades efter det att lagrådet 
påpekat att ”paragrafen vinner i tydlighet 
om den anger att det är ’det rörliga fri-
luftslivet’ som avses”. Vare sig i lagen 
eller i den föregående utredningen Hus-
hållning med mark och vatten eller någon-
stans över huvud taget framgår vad som 
menas med rörligt friluftsliv. 

I Miljöbalksutbildningens kompendium 
från 1998 sägs i en rubrik att det rörliga 
friluftslivet ska skyddas, varefter man i 
texten talar om behovet av skydd för fri-
luftslivet. 

I regeringens direktiv 1999 till utred-
ningen Statens stöd till friluftsliv och 
främjandeorganisationer anges att kun-
skaperna kring friluftsliv måste fördju-
pas på ett antal områden, bl.a. i fråga om 
forskning om människors utnyttjande av 
olika former av rörligt friluftsliv. Men i 
den följande texten talas om behovet av 
forskning om friluftslivets nytta för folk-
hälsan och om kommunernas satsningar 
på friluftsliv. Vare sig i direktiven eller i 
utredningen framgår om rörligt friluftsliv 
skulle vara något annat än friluftsliv. 

Inte heller av regionplanen för Stock-
holms län och tillhörande rapporter fram-
går innebörden av rörligt friluftsliv trots 
att begreppet förekommer blandat med 
enbart friluftsliv. Bland annat sägs att rör-
ligt friluftsliv och turism utgör risker för 
skärgårdsmiljön. 

I de översiktsplaner och tillhörande 
material för Sollentuna, Järfälla och Upp-
lands Väsby som har granskats i den här 
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studien används också begreppet rörligt 
friluftsliv omväxlande med friluftsliv utan 
förklaring. 

Slutligen, som ett sista exempel, fast 
uppräkningen förmodligen skulle kunna 
göras längre:  I en dom från Regerings-
rätten i februari 2000 som rör allemans-
rätt och strandskydd talas om såväl rörligt 
friluftsliv som friluftsliv, utan förklaring 
eller antydan om att det skulle föreligga 
någon skillnad.

Inte bara användningen av uttrycket 
”rörligt friluftsliv” bidrar till att skapa 
oklarhet. Ordet rekreation, som ju har 
en mycket vidsträckt betydelse och inne-
fattar bland annat friluftsliv, används i 
många fall som synonym till friluftsliv 
eller i uttryck som ”rekreation och fri-
luftsliv”. 

I samband med Naturvårdsverkets 
organisationsöversyn 1982 skedde en 
omsvängning i begreppsanvändningen 
från friluftsliv mot rekreation, och verkets 
friluftssektion döptes om till rekreations-
enhet. 

3.2 Allmänt hållna mål 
Om innebörden av och skillnaden mellan 
begreppen friluftsliv och rörligt friluftsliv 
är oklar och begreppen används i planer, 

utredningar och lagar om vartannat utan 
konsekvens är det inte heller lätt att for-
mulera klara mål för friluftslivet. De mål 
som i offentliga sammanhang angetts för 
friluftslivet, och som ofta åberopats, är 
allmänt hållna av typen ”Naturen skall 
vara tillgänglig för alla” och ”alla grup-
per ska ges möjlighet till ett rikt frilufts-
liv”. 

Vad målen mer konkret innebär har 
egentligen aldrig diskuterats. Inte heller 
har man i utredningar närmare diskuterat 
innebörden i begreppet tillgänglighet. 

I Norge har man väsentligen samma 
mål som i Sverige med friluftslivet, men 
man antyder i grunden ett större ansvar 
för den enskildes anpassning till naturen 
och talar om ”friluftsliv efter evne” (för-
måga). 

3.3 Reflektioner
Sluta satsa på rörligt friluftsliv!
Att definiera begrepp är inget självända-
mål. Men det måste självfallet vara av 
intresse att centrala begrepp som före-
kommer i sammanhang där kraven på 
klarhet är extra stora har en angiven och 
vedertagen innebörd, används konsekvent 
och förstås på samma sätt av alla. 

Det kan synas märkligt att man för lag-
text förordar ett begrepp som inte är defi-
nierat och vars innebörd uppenbarligen 
aldrig har klargjorts med motiveringen att 
lagparagrafen därmed vinner i tydlighet. 
Att i exempelvis planer och utredningar 
använda begrepp som medborgarna för-
står innebörden av är också ett viktigt 
inslag i demokratin.

På det sätt begreppet ”rörligt friluftsliv” 
har använts i offentliga utredningar och 
liknande skulle det kunna betyda i stort 
sett alla former av utomhusvistelse med 
anknytning till naturen. Ordet ”rörligt” 
framför friluftsliv tycks mest förekomma 
som något slags förstärkningsprefix för att 
ge framställningen större tyngd. I själva 

Tävling

Frihet Spänning

Naturupplevelse Äventyr

Avkoppling

Motion

Miljövård Folkhälsa

Fig 2. Dagens friluftsliv är så sammansatt att det 
nästan är omöjligt med en entydig definition.

Ekonomi
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verket bidrar det enbart till att bringa 
större oklarhet i framställningen. 

Om det behövs någon uppdelning av 
friluftsliv i olika former vore det mer 
logiskt att utgå från exempelvis  beroen-
det av anläggningar och tala om anlägg-
ningsberoende friluftsliv, i motsats till 
friluftsliv av mer traditionellt slag som 
väsentligen grundas på allemansrättligt 
nyttjande av naturen. För övrigt är det 
intressant att notera att de som står frilufts-
livet närmast, friluftslivets egna organisa-
tioner som till exempel Friluftsfrämjandet, 
aldrig tycks tala om rörligt friluftsliv. Den 
nyligen utkomna boken Friluftshistoria, 
författad av personer med olika bakgrund 
i friluftslivet, är helt fri från uttrycket rör-
ligt friluftsliv. Det förekommer inte ens i 
kapitlet om friluftslivets rörlighet.

Innehållet viktigast
Med definitioner som ger friluftslivet ett 
innehåll som sträcker sig från lingon-
plockning och bilutflykter över stavhopp 
till att lägga takpapp på fritidshuset är det 
som sagt inte lätt att åstadkomma tydliga 
mål för friluftslivet. För att kunna ta vara 
på och utveckla friluftslivets möjligheter 
och ange färdriktningen är det nödvän-
digt att först ha begreppet friluftsliv något 
så när klarlagt. Bortsett från Friluftsgrup-
pens definitioner  som innehåller både 
orden ”miljöombyte” och ”naturupple-
velse” har tidigare försök till definitioner 
mest talat om vad friluftsliv är och vad 
som ingår, men inte vad det innehåller.  

Men behövs det över huvud taget någon 
officiell definition av friluftsliv? Kanske 
räcker det att folk i stort vet vad som 
menas. Och att man definierar, eller sna-
rare förklarar, begreppet från gång till 
annan i de sammanhang det används. I 
en del fall kan det vara nödvändigt med 
något slags definition eller beskrivning av 
friluftslivets innehåll, t.ex. för att kunna 
avgränsa ansvarsområdet för den offent-
liga friluftspolitiken. 

Bristen på klargörande avgränsning 
av friluftslivets innehåll påverkar också 
tillförlitligheten i statistiska undersök-
ningar om fritidsvanor. Om trädgårdsar-
bete räknas som friluftsliv finns risk för 
felaktiga slutsatser av typen att de som 
bor i villa är oftare ute i skogen än de 
som bor i lägenhet, för att ta ett exempel. 
Det är också svårt att jämföra resultaten 
mellan olika undersökningar om man med 
friluftsliv inte menar samma sak.  

Viktigare än att konstruera en avgrän-
sande definition bör vara att försöka 
fånga innehållet i begreppet friluftsliv 
med utgångspunkt från dess olika dimen-
sioner: aktivitet, syfte, utrustning, upp-
levelse, livskvalitet, känsla, avkoppling, 
samvaro, naturkontakt, miljöpåverkan, 
miljöombyte m.m. En fara med en fast-
ställd definition av friluftsliv är att fri-
luftslivets innehåll och syfte liksom 
inställningen till friluftsliv förändras över 
tiden. 

Friluftslivet i början av förra seklet 
beskrevs vanligtvis i termer av sundhet, 
fostran, mod, naturromantik och natio-
nalromantik. Dagens friluftsliv bedrivs 
under andra och nya förutsättningar och 
beskrivs i termer som aktivitet, äventyr, 
vildmark, folkhälsa, miljö, frihet, avkopp-
ling och välfärd. 

Många försök till definition på frilufts-
liv utesluter tävling och prestation. Men 
numera tävlas det också i friluftsliv och 
det friluftsliv som röner mest uppmärk-
samhet är det prestationsinriktade och ofta 
sponsorstödda. Även i friluftslivet har det 
skett en uppdelning i proffs och amatö-
rer. En definition på friluftsliv från 1910 
hade förmodligen passat illa idag. Också 
i det korta perspektivet finns risk att defi-
nitioner snart blir otidsenliga, inte minst 
med tanke på utvecklingen när det gäller 
fritidsvanor. 

Den ökade insikten under senare år 
(kunskapen har funnits länge) om motio-
nens och naturvistelsens betydelse för 
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folkhälsan har förmodligen bidragit till 
att stärka dimensionerna livskvalitet och 
avkoppling i friluftslivet. 

Förändringar av det här slaget gör 
att man med fasta definitioner riskerar 
att binda upp sig och hamna i ”gräns-
dragningstvister”. Frågan är om inte den 
pinfärska definitionen i Fritidsgruppens 
utredning redan är överspelad med sitt 
syfte att uppnå naturupplevelser och med 
förutsättningen att friluftsliv endast kan 
ske på fritid. 

Finns det någon viktigare form av fri-
luftsliv för en stressad stockholmare än 
att en härlig försommarmorgon kunna ta 
cykeln till jobbet på slingrande grusvägar 
genom vacker natur? Men det sker defini-
tionsmässigt på arbetstid och syftet är att 
komma till jobbet, även om vägvalet görs 
med tanke på naturupplevelserna. Natur-
upplevelserna blir kanske i sådana fall 
extra starka genom kontrasterna till stor-
stadsvardagen. Det är ett exempel på den 
typ av friluftsliv som i folkhälsoarbetet 
ges allt större betydelse; enkla, billiga, 
vardagliga möjligheter till naturupplevel-
ser på nära håll (bild 3).

Tillgänglighet i flera dimensioner
I länsstyrelsens i Stockholms län Mil-
jöanalys 1996 sägs att tillgängligheten 
är helt avgörande för hur många som 
använder grönområden. Tillgänglighet ses 
nästan undantagslöst i en fysisk dimen-
sion. Genom närhet, kommunikationer, 
vägar, parkeringsplatser, spår, leder och 
andra anordningar görs naturen mer till-
gänglig. Fysisk tillgänglighet till naturen 
är förvisso en grundläggande förutsätt-
ning för friluftsliv, om än inte helt avgö-
rande för kvaliteten. 

Att göra naturen tillgänglig handlar om 
mer än att bara se till att människor kan 
nå den och vistas i den. Tillgänglighet till 
naturen har också en upplevelsedimen-
sion, eller en ”mental” dimension; möj-
ligheten att ta till sig naturen när man väl 

har tagit sig till naturen.  
Med en sådan utgångspunkt kan fysiska 

åtgärder för att göra naturen mer tillgäng-
lig i vissa fall föra med sig att den verkliga 
tillgängligheten till naturen minskar; möj-
ligheterna till avkopplande naturupplevel-
serna försämras eller flyttas bara längre 
bort. Därför är det viktigt att ha tydliga 
och långsiktiga mål i arbetet med frilufts-
liv och diskutera innebörden av begreppet 
tillgänglighet. 

En natur som ska vara tillgänglig för 
alla och för allting överallt riskerar att 
inte bli tillgänglig för någonting.

Förslag  
⇒ Begreppet ”rörligt friluftsliv” utmönst-

ras. Det finns ingen anledning att  
behålla  ett begrepp som aldrig har för-
klarats och som ingen vet vad det bety-
der. Det skapar bara oklarhet.

 
⇒ Begreppet ”friluftsliv” har en förhål-

landevis vid innebörd och kan tolkas 
på olika sätt. En officiell definition 
saknas, även om Friluftsgruppen i sitt 
förslag använt sig av två likartade 
definitioner. Därför bör man i utred-
ningar och fysiska planer i varje enskilt 
fall definiera eller förklara vad som 
menas med friluftsliv, och i förekom-
mande fall avgränsa det mot närlig-
gande begrepp som motion, rekreation 
och naturturism.

⇒ Inom ramen för det övergripande målet 
att naturen ska vara tillgänglig för alla 
bör målen för friluftsliv beskrivas i 
utredningar och planer med utgångs-
punkt i de aktuella förutsättningarna.  
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4.1 Enkelt och naturnära
Inför 1962 års fritidsutredning gjordes 
en undersökning om tätortsbefolkning-
ens fritidsvanor. Dessförinnan hade inga 
egentliga undersökningar av det slaget 
gjorts och kunskapen var knapphändig. 
Undersökningen visade att naturbaserade 
aktiviteter som bärplockning, jakt, fri-
luftsliv och promenader var huvudsaklig 
fritidsysselsättning, framför allt för män. 
När det gällde sommarens friluftsaktivi-
teter låg bad och motionspromenader i 
topp, och på vintern var det skidåkning 
och promenader som lockade de flesta. 

Tendensen att det är enkla, billiga 
och naturbaserade aktiviteter som toppar 
listan över fritidsvanor har hållit i sig 
och bekräftats i åtskilliga undersökningar, 
bl.a. i den uppföljande fritidsvaneunder-
sökningen 1973 och Undersökningen av 
levnadsförhållanden ULF 1982 / -83. Fri-
luftsliv angavs som den vanligaste fritids-

aktiviteten och att ströva i skog och mark 
var det som de flesta ville ha möjlighet att 
göra oftare. 

Senare genomförda undersökningar, 
bl.a. i kommuner, visar i stora drag samma 
bild. Det som de flesta kommuninvånarna 
vill ha och oftast nyttjar är enkla, billiga 
”anläggningar” som natur- och frilufts-
områden, spår och leder (bild 4). MotIden 
bakgrunden är det intressant att notera att 

4. Vanor och önskemål

Bild 1. Under 70-talet var det sprutt i fritidssek-
torn. Då anlades i genomsnitt nästan två elljus-
spår om dagen i Sverige.

Bild 2. Friluftsliv. Men av mindre krävande slag enligt 1964 års fritidsutredning.
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kommunernas pengar för fritid 
i stor utsträckning har satsats 
på dyra anläggningar som för-
hållandevis få använder.IUnder 
1980-talet gick 15 procent av 
kommunernas fritidspengar till 
ishallar. (Moen 1992). En bra 
sammanfattning av friluftsvane 
undersökningar finns i utred-
ningen Statens stöd till 
friluftsliv och främjandeorga-
nisationer. En tendens som 
blivit allt mer tydlig sedan 
mitten på 1980-talet är att 
utrustningsberoende friluftsliv har tillta-
git, liksom en utveckling av prestations- 
och äventyrsinriktat friluftsliv. Friluftsli-
vet har gått mot en ”sportifisering”, och 
bedrivs ibland till och med inomhus. 

Det har även skett en förskjutning från 
naturupplevelser mot utrustning och akti-
viteter där naturen tjänar som arena och 
kuliss. Den här utvecklingen har gått 
hand i hand med ett ökat kommersiellt 

intresse för friluftsliv. Förändringar av 
det här slaget i friluftslivets inriktning 
ställer större krav än tidigare på bra 
och förutseende planering, inte minst för 
att förebygga konflikter och intressemot-
sättningar som hotar allemansrätten och 
värdet i friluftslivet.  

Bild 3. På väg till jobbet i Stockholm. Men är det friluftsliv?

Bild 4. Festligt, folkligt, fullsatt. Den plogade banan på sjön Norrviken har satt Sollentuna på friluftskar-
tan. Enkla naturnära aktiviteter efterfrågas av många.
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5.1 Hotad möjlighet 
Allemansrätten är ingen lag, men har 
nästan kommit att betraktas som ett eget 
rättsområde. Den framställs ibland som 
en urgammal sedvanerätt med rötter i 
landskapslagarna. Visserligen fanns lokala 
sedvänjor och bestämmelser i landskaps-
lagarna som bland annat reglerade rätten 
att ta naturalster och färdas med häst och 
kärra över andras marker. Men något fri-
luftsliv i nutida mening existerade inte på 
den tiden. 

Framåt mitten av 1800-talet började det 
i samband med lingonplockning dyka upp 
vad som möjligen skulle kunna karaktä-
riseras som allemansrättsliga konflikter. 
Efterfrågan på bär ökade i städerna och 
många såg möjligheterna att göra goda 
förtjänster på lingonplockning. Det ledde 
till kontroverser mellan plockare och jord-
ägare och kulminerade i det s.k. Lingon-
kriget under 1800-talets sista år. En rad 
motioner och sedermera lagförslag följde 
om begränsningar i allmänhetens rätt till 
bärplockning, och det var med nöd och 
näppe att vi fick behålla rätten att fritt 
plocka bär.

 Begreppet allemansrätt är av förhållan-
devis sent datum. Det nämndes förmodli-
gen för första gången i Fritidsutredningens 
betänkande 1940, men etablerades inte 
förrän i början av 1950-talet. Utvecklingen 
mot ett ökat friluftsliv med vandringar, 
camping, bärplockning, cykelsemestrar, 
båtliv och annat gick inte helt friktions-
fritt. I en doktorsavhandling om skada 
och olägenhet från grannfastighet (Ljung-
man1943) talades om ”friluftslavinen som 
hotade att förjaga trivsamheten på lands-
bygden”. 

Även i 1960 års naturvårdsutredning 
uppmärksammas problemet med ”de stora 
folkströmmarna från städer och andra tät-

orter ut på landsbygden”. De medför, 
med utredningens ord, inte bara en stark 
nötning av den ursprungliga naturen och 
på kulturlandskapet, utan förorsakar även 
mycken förargelse och ekonomisk förlust 
för jordägarna. Särskilt gäller det i trakter 
i anslutning till de större städerna. Utred-
ningen förespråkar lagstiftning som en 
väg att komma tillrätta med problemen, 
men viktigare ändå är ”folkuppfostran”.

Uppfostran och förkovran i naturkun-
skap sågs även tidigare som en viktig väg 
för att komma tillrätta med friluftslivets 
avigsidor. I början av 1940-talet instifta-
des Friluftsmärket för att väcka allmänhe-
tens intresse för friluftsliv och stimulera 
till ökad kunskap om naturen. Den som 
erövrat märkets guldvalör skulle ”genom 
sina kunskaper och sitt föredöme stimu-
lera och uppfostra de mindre kunniga”. 

Förslag till särskild lagstiftning för 
att bemästra problemen i samband med 
allemansrätten fördes fram redan under 
1940-talet. Därefter har flera statliga 
utredningar föreslagit lagstiftning om eller 
precisering av allemansrätten i lag, bland 
annat med den norska friluftslagen som 
förebild. 

Någon lagstiftning av allemansrätten 
har emellertid inte genomförts, även om 
en del lagar under senare år använts för 
att begränsa allemansrätten i vid bemär-
kelse. Däremot skrevs allemansrätten in i 
Naturvårdslagen 1974 i ett tillägg till 1 §: 
”Naturen är en nationell tillgång som skall 
skyddas och vårdas. Den är tillgänglig för 
alla enligt allemansrätten.” Allemansrät-
ten blev också ”grundlagsskyddad” när 
den 1996 skrevs in i regeringsformens 2 
kapitel om grundläggande fri- och rättig-
heter: ”Alla skall ha tillgång till naturen 
enligt allemansrätten.” 

Att allemansrätten på det här sättet har 

5. Friluftsliv och allemansrätt
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tagits in i lagtexten får mest ses som en fri-
tidspolitisk markering. Det har knappast 
någon större praktisk betydelse eftersom 
allemansrättens innehåll inte är definie-
rat, och torde därmed inte heller innebära 
något verkligt skydd för allemansrätten. 

Allemansrätten i miljöbalken
Naturvårdslagens inledning om allemans-
rätten har nu förts över till Miljöbalken, 
men med en starkare betoning på ansvar: 
”Var och en som utnyttjar allemansrätten 
eller annars vistas i naturen ska visa 
hänsyn och varsamhet i sitt umgänge med 
den.” Miljöbalken innehåller såväl gene-
rella som detaljerade regler av betydelse 
för friluftslivet och allemansrätten. 

Miljöbalkens allmänna hänsynsregler 
gäller för alla som vistas i naturen eller 
bedriver verksamhet som kan påverka 
naturmiljön eller människors hälsa. Alle-
mansrätten anses knuten till den enskilde 
individen. Kommuner, organisationer, 
turistföretag och liknande har ingen egen 
allemansrätt, men kan bedriva organise-
rad verksamhet i naturen tack vare alle-
mansrätten. 

Miljöbalkens regler innebär ett utökat 
och skärpt ansvar vid organiserat nytt-
jande av allemansrätten. Den som ansvarar 
för ett arrangemang eller driver en verk-
samhet på allemansrättens grund måste 
ha den kunskap som krävs för att kunna 
utföra uppgiften i enlighet med miljöbal-
kens intentioner. Till skyldigheterna hör 
att kunna informera deltagare eller kunder 
om vad allemansrätten innebär. 

Miljöbalken ställer också krav på för-
siktighet. Redan vid risk för negativ mil-
jöpåverkan måste man vidta åtgärder för 
att minimera riken för skador på miljön. 
Vid större tillfälliga arrangemang eller 
återkommande arrangemang inom samma 
område ska enligt Miljöbalken samråd 
ske med tillsynsmyndigheten (kommun 
eller länsstyrelse) om det kan befaras att 
verksamheten kan komma att väsentligt 

ändra naturmiljön. 
Länsstyrelsen kan också föreskriva 

anmälningsskyldighet för viss typ av verk-
samhet inom särskilt känsliga områden. 
För verksamheter som kan ha betydande 
miljöpåverkan krävs utökat samrådsförfa-
rande och miljökonsekvensbeskrivning.

Miljöbalken innehåller även en mängd 
regler om tillstånd, anmälan och tillsyn 
som kan bli aktuella för anläggningar för 
motion och friluftsliv. Exempelvis ska den 
som avser att driva en idrottsanläggning 
e.d. anmäla detta till kommunens miljö-
nämnd eller motsvarande innan anlägg-
ningen tas i bruk. Rätten att överklaga 
beslut eller villkor som grundas på miljö-
balken regleras i Förvaltningslagen.

Med stöd av Miljöbalken (tidigare 
Naturvårdslagen) kan förvaltningsmyn-
dighet utfärda särskilda föreskrifter för 
allmänheten i lagskyddad natur som natur-
reservat och nationalparker. Det är före-
skrifter som kan gälla exempelvis eldning, 
tältning, terrängcykling och  ridning.

Ändrade förutsättningar
Allemansrättens som rättsområde betrak-
tad har till sitt innehåll i stort sett varit 
oförändrad genom åren, men förutsätt-
ningarna har förändrats. 

Dagens friluftsliv skiljer sig från 
40-talets i många avseenden. Urbanise-
ring och ändrade fritidsvanor har innebu-
rit ett intensivare nyttjande av begränsade 
naturområden. På det stora hela har akti-
viteter med anknytning till allemansrätten 
ökat i omfattning och nya har tillkommit.

Trender och mode har gjort friluftsliv 
kommersiellt intressant och det organise-
rade utnyttjandet av naturen med kommer-
siella förtecken har tilltagit. Bara under de 
senaste 20 åren har antalet ridhästar, fri-
tidsbåtar, snöskotrar och husvagnar mer 
än fyrfaldigats. Trenden är likadan för 
andra aktiviteter av betydelse för alle-
mansrätten. 
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Snöskoterkörning och motoriserad cam-
ping anses visserligen inte ingå i 
allemansrätten utan regleras främst i Ter-
rängkörningslagen. Men de påverkar i 
hög grad allemansrättens förutsättningar, 
och utgör också många gånger en grund 
för ett allemansrättsligt nyttjande av natu-
ren.  Terrängcykling kan tjäna som exem-
pel på en ny aktivitet som dyker upp och 
överrumplar allemansrätten. Så sent som 
vid mitten av 1980-talet var det få som 
ens kom på tanken att ge sig ut att cykla 
i obanad terräng. Ingen hade överhuvud 
taget funderat på cykling i allemansrätts-
liga termer eftersom cyklisterna höll till 
på vägarna. 

Under 1990-talet har terrängcykling 
varit den snabbast växande friluftsaktivi-
teten, och frågan om terrängcyklandets 
plats i allemansrätten har varit föremål 
för åtskilliga diskussioner. Ridning är en 
annan aktivitet som livligt diskuterats i 

samband med allemansrätten.  
De tidiga motsättningarna i samband 

med allemansrätten stod huvudsakligen 
mellan friluftutövare och markägare. En 
enkät som Naturvårdsverket sände ut till 
länsstyrelserna 1980 tydde på att motsätt-
ningarna i naturen delvis ändrat karaktär 
och mer kommit att handla om förhållan-
det mellan olika intressegrupper inom fri-
luftslivet. 

Till stor del är problem av det slaget 
lokaliserade till tätorterna friluftsmarker 
och populära turistområden. Även den 
tidigare nämnda utvecklingen med en vär-
deförskjutning i friluftslivet från renod-
lade naturupplevelser mot anläggningar, 
utrustning och aktiviteter - ofta i organi-
serade former - har inneburit en förskjut-
ning i förhållandet mellan friluftslivet och 
allemansrätten. 

Från att ha nyttjats har allemansrätten 
allt mer kommit att utnyttjas för att 

Bild 5. Debatten om allemansrätten har hårdnat. Bra planering förebygger konflikter. Dålig planering 
orsakar konflikter.
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i många fall överutnyttjas.  En sådan 
utveckling hotar allemansrätten genom 
att den ofelbart leder till konflikter, med 
åtföljande förslag till regleringar som 
följd. Ett exempel är Naturvårdsverkets 
utredning Allemansrätten och kommersen 
1996 med förslag för att komma tillrätta 
med problemen i anslutning till organi-
serat, främst kommersiellt utnyttjande av 
allemansrätten. Förslaget i utredningen 
låg till grund för de skärpta reglerna i 
Miljöbalken (bild 5, sid. 27).

5.2 Lokala bestämmelser m.m.
En sentida tendens är att befintliga lagar 
i ökad utsträckning använts för att reglera 
motion och friluftsliv. Allt fler kommu-
ner har under senare år reglerat motions- 
och friluftsaktiviteter i lokala ordnings-
föreskrifter. Det blev i det avseendet en 
markant skillnad mot tidigare när den nya 
Ordningslagen trädde i kraft 1994. 

En studie av lokala ordningsstadgor i 
133 kommuner (Ahlström 1992) visade 
att 43 av de studerade kommunerna hade 
bestämmelser som reglerade motion och 
friluftsliv baserat på allemansrätten, för-

utom regler om camping. Reglerna om 
camping var överlag oklart formulerade 
och det var därför svårt att avgöra om 
de innebar begränsningar i allemansrät-
ten. De togs därför inte med i studien. 

Åtta år senare har mer än dubbelt 
så många, 98 stycken av de kommuner 
som omfattades av studien, bestämmel-
ser i lokala ordningsföreskrifter som rör 
motion och friluftsliv. Om man bland 
dessa sorterar bort de kommuner som 
enbart har bestämmelser om hundhållning 
i naturen och bara tar med bestämmelser 
som rör ridning, cykling, motionslöpning/
promenader och skidåkning blir siffrorna 
14 stycken 1992 mot 87 stycken år 2000, 
d.v.s. en ökning från 10 till 65 procent.

Antalet bestämmelser, exklusive de som 
rör  hund och camping, har under perio-
den i de 133 kommunerna blivit mer än 
tio gånger fler och ökat från 15 stycken 
1992 till 156 år 2000.

I en senare studie (Ahlström 2000) har 
samtliga lokala ordningsföreskrifter i Sve-
riges kommuner gåtts igenom med avse-
ende på motion och friluftsliv. Tolv av 
landets 289 kommuner saknar lokala ord-
ningsföreskrifter, varför studien omfattar 
277 kommuner. De bestämmelser som 
tagits med är sådana som innebär regle-
ring av annars oreglerad vistelse i naturen 
för motion och friluftsliv, d.v.s. begräns-
ningar i allemansrätten i vid bemärkelse.

Lokala ordningsföreskrifter kan endast 
reglera sådant som inte regleras i annan 
lag. Regler om exempelvis eldning och 
terrängkörning med motordrivna fordon 
kan därför inte tas in i lokala ordningsfö-
reskrifter (fig. 4).

Riksidrottsförbundet RF har låtit göra 
en studie om miljörelaterade hinder för-
sport och idrott (Ahlström 2000). Av 
denna framgår att åtskilliga av RF:s speci-
alförbund med motions- och friluftsinrik-
tad verksamhet är oroade över det ökande 
antalet lagar och bestämmelser på miljö-
området som försvårar verksamheten.
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Fig 3. Lokala ordningsföreskrifter AB län. Källa 
Ahlström 1992, 2000.
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Kommentarer till diagram, fig 4.
(Samtliga kommuner)
Hund: Bestämmelser om kopplingstvång 
på badplatser och för tik under löptid, eller 
påbud att plocka upp förorening efter hund 
har inte tagits med. Inte heller bestäm-
melser om kopplingstvång vid ”anlägg-
ning för friluftsliv” eftersom det är oklart 
vad som egentligen menas. De bestäm-
melser som tagits med handlar främst om 
förbud att medföra hund på motionsspår 
eller kopplingstvång på motionsspår och i 
friluftsområden. 
Ridning: Bestämmelserna om ridning 
handlar om förbud mot ridning i motions-
spår, skidspår och på vandringsleder. 
Bestämmelser om att ta upp hästspillning 
har inte tagits med.
Löpning/gång: Bestämmelserna avser 
förbud mot att på olika sätt ta sig fram till 
fots i preparerade eller markerade skid-
spår. Även fall där formuleringen i före-
skrifterna innebär ett indirekt förbud har 
tagits med, t ex  ”i skidspår får endast 
skidåkning förekomma.”
Cykling: Avser endast uttryckligt förbud 

mot cykling i motionsspår, skidspår och 
på vandringsleder. Indirekta förbud mot 
cykling i skidspår enligt formuleringen 
ovan har inte räknats med. I några fall har 
förbud mot cykling i terrängen tagits in i 
lokal trafikföreskrift. Sådana fall har inte 
tagits med i diagrammet. 
Skidåkning: Avser förbud mot skidåkning 
i område som markerats som lavinfarligt.
Pulkaåkning: Gäller i skidspår men oklart 
vad som avses. Pulka som dras av hund 
eller skidåkare, eller barnens åkning på 
plastpulka i backar i skidspåret?
Eldning: Felaktigt intaget i lokal ord-
ningsföreskrift. Regleras i Räddnings-
tjänstlagen.    

5.3 Reflektioner
Man kan möjligen tycka att det inte har 
någon större betydelse att motion och fri-
luftsliv  regleras i lokala föreskrifter. Det 
är väl klart att man inte ska rida i mo-
tionsspår eller gå i skidspår. Men när pro-
menerande i skidspår kriminaliseras och 
beläggs med bötesstraff är det inte bara 
ett nederlag för friluftslivet och friluft-
planeringen. Allvarligare ändå är kanske 
att vi därigenom håller på att förlora 
det som kanske är det mest värdefulla 
med allemansrätten; rätten att utan detal-
jerad lagstiftning själva  få ta ansvar för 
vårt uppträdande i naturen med det egna 
omdömet som ledstjärna (bild 6, sid 33). 

Den utveckling som beskrivits ovan är 
inte bara ett hot mot allemansrätten som 
sådan. Den är framför allt ett hot mot de 
värden som allemansrätten representerar: 
avkoppling, glädje, naturupplevelser och 
frihet under ansvar. 

Att vara medveten om den här utveck-
lingen och dess konsekvenser är av största 
betydelse vid planering för friluftsliv och 
för att kunna möta hoten mot allemansrät-
ten. Bra planering för friluftsliv förebyg-
ger konflikter och stärker allemansrätten. 
Dålig planering för friluftsliv, eller ingen 
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Fig 4. Lokala ordningsföreskrifter i 277 kom-
muner 2000. Källa: Ahlström 2000.
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planering alls, kan däremot bidra till att 
skapa oklarheter och konflikter som i för-
längningen äventyrar allemansrätten. Den 
fysiska planeringens betydelse för alle-
mansrätten har under senare år betonats 
i bland annat utredningen Allemansrätten 
och kommersen och i Nordiska Minister-
rådets rapport Allemansrätten i Norden.

I en enkät från Friluftsfrämjandet 1998 
till landets kommuner uppgav 63 procent 
av kommunerna att de inte hade några 
problem i samband med allemansrätten. 
Man kan då fråga sig varför kommunerna 
i så stor omfattning reglerar motion och 
friluftsliv i lokala ordningsföreskrifter. 

Vid tolkningen av den positiva siffran 
i Friluftsfrämjandets enkät bör man vara 
medveten om att åtskillig irritation i sam-
band med det allemansrättsliga nyttjan-
det av naturen förmodligen inte kommer 
till kommunens kännedom. Dessutom är 
kunskapen ute i kommunerna på många 
håll dålig när det gäller tillämpningen av 
de lagar och regler som omger allemans-
rätten.  

Kommunen ska anmäla beslut om 
lokala ordningsföreskrifter till länsstyrel-
sen, som kan upphäva föreskrifter som 
strider mot ordningslagen. 

Genomgången av ordningsföreskrif-
terna visar emellertid att länsstyrelserna 
kan göra olika bedömningar när det gäller 
regler som rör friluftslivet. I en del fall 
godtas formuleringar som strider mot 
Ordningslagen och som  snarare ökar än 
minskar oklarheten om vad som gäller. 

En hel del av de bestämmelser som 
tagits in i lokala ordningsföreskrifter tyder 

på bristande insikt hos kommunerna om 
friluftslivets praktiska förutsättningar. Att 
bryta mot lokala ordningsföreskrifter är 
straffbart. Med tanke på rättssäkerheten är 
det därför illavarslande att åtskilliga kom-
muner har oklara och till och med lag-
stridiga föreskrifter som rör motion och 
friluftsliv. 

Förslag
⇒ Minst en person med ansvar för frilufts-

frågor i kommunen bör ges möjlighet 
till utbildning i frågor om allemansrät-
ten, miljöbalken och övriga regler och 
föreskrifter som rör friluftsliv.

⇒ Varje kommun som i lokala ordnings-
föreskrifter har regler som rör motion 
och friluftsliv bör ställa sig frågan om 
föreskrifterna verkligen behövs eller 
om problemen kan lösas på annat 
sätt. Regler i ordningsföreskrifterna 
medför krav på kunskap, övervakning 
och information.  Som exempel kan 
nämnas Ekerö kommun som är en av 
de hästtätaste kommunerna i Stock-
holms län, och som har haft mycket 
problem med ridning. Efter att ha kart-
lagt problemen beslutade kommunen 
att inte ta in regler om ridning i lokala 
ordningsföreskrifter.

⇒ Vid förslag till eller översyn av lokala 
föreskrifter som rör motion och  fri-
luftsliv bör någon med kunskap om 
friluftsliv medverka. Detta för att und-
vika formuleringar som inte är anpas-
sade till verklighetens förutsättningar.
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6.1 Sunt och härdande
”Det är inte gud som förkortar livet, utan män-
niskan själv.” Carl von Linné.

De ändrade livsformer som den tilltagande 
industrialiseringen och inflyttningen till 
städerna förde med sig runt sekelskiftet 
bidrog till ett ökat behov för människor 
att kunna koppla av och komma ifrån var-
dagsslitet. I Boken om Friluftslif från 1910 
konstateras inledningsvis att för såväl ung 
som gammal var ”botemedlet mot den 
ökade nervositeten, den minskade lifslus-
ten och den försämrade vigören framför 
allt att söka i mera kroppsrörelse och här-
dande friluftslif. Trötta, utarbetade, ner-
vösa skola de genom ett ordnadt friluftslif 
långt lättare återvinna hälsa och krafter 
än genom hundratals mediciner”.  Det 
skulle kunna vara en läkarordination mot 
utbrändhet utfärdad år 2001.  

Även i 1930- och 40-talets friluftslitte-
ratur framhölls friluftslivets roll som häl-
sobringare och folkhärdare. Friluftslivet 
var också fostrande och framställdes inte 
sällan i fosterländska övertoner: ”…och 
vårt levnadsglada släkte får då behålla sin 
hälsonyttiga frihet i det friaste och lyck-
ligaste fosterland på jorden”. Även i de 
offentliga utredningar som gjorts på fri-
luftslivets område framhålls friluftslivets 
stora betydelse för folkhälsan. I 1940-års 
Fritidsutredning konstateras att ”Åtgärder 
för att befrämja befolkningens friluftsliv 
måste onekligen enligt nutida betraktelse-
sätt anses kunna utöva avsevärd inverkan 
på det allmänna hälsotillståndet.”  Inte 
minst betonas friluftslivets möjligheter att 
erbjuda människor avkoppling från en 
jäktig och stressig vardagstillvaro med 
högt uppdrivet arbetstempo. 

En kraftfull markering i det avseendet 
gjordes i 1962 års fritidsutredning Fri-

luftslivet i Sverige: ” Målsättningen för en 
ur hälsosynpunkt riktig lösning av fritids-
problemen måste därför vara att genom 
anpassning i levnadsvanorna i riktning 
mot ett sunt friluftsliv söka skapa en 
motvikt till stressamhällets mekaniserade, 
onormala liv med dess ofta påtagligt neu-
rotiserande inverkan på den enskilde.

Den främsta anledningen till att sam-
hället måste ägna omsorg åt friluftslivet 
är sålunda dess betydelse för människors 
kroppsliga och andliga välbefinnande, 
en betydelse som ökat undan för undan 
som en effekt av samhällsutvecklingen 
själv (Utredningens kursivering). Frilufts-
liv utgör en form att förebygga kroppslig 
och mental ohälsa och bör därför ställas 
i relation till de mycket betydande kost-
nader som samhället numera lägger ned 
på hälso- och sjukvård. I denna relation 
framstår friluftslivets betydelse i sin rätta 
dager. 

Det är enligt utredningens mening högst 
sannolikt att ökade samhälleliga omsorger 
om friluftslivet skulle verksamt bidraga 
till att höja individens hälsa och därige-
nom minska de s.k. civilisationsskadorna 
samt till att sanera åtskilliga sociala före-
teelser, som nu bereder samhället stora 
bekymmer.”

6.2 En hälsoresurs
Man har som synes under närmare hundra 
år varit övertygad om att friluftsliv är nyt-
tigt och förebygger ohälsa, även om det 
inte förelegat entydiga bevis i form av 
forskningsresultat. I dag torde det emel-
lertid vara ställt utom allt tvivel att fri-
luftsliv och annan fysisk aktivitet i det 
fria inte bara gör människor friskare, utan 
också i hög grad bidrar till att minska 
risken för en mängd sjukdomstillstånd, 
framför allt s.k. vällevnadssjukdomar.

6. Friluftsliv och hälsa
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I SOU 2000:91 Hälsa på lika villkor 
är en utgångspunkt att människors lev-
nadsvanor är en bidragande orsak till 
ohälsa. Inriktningen av folkhälsoarbetet 
bör därför vara att på olika sätt i samhällets 
olika sektorer påverka de grundläggande 
orsakerna. I avsnittet om prioriteringar 
av mål och åtgärder pekar folkhälsokom-
mittén ut gröna rekreationsområden som 
en av de ”friskfaktorer” som samhället 
måste främja. Tillgängliga grönområden 
för rekreation är ett av de 18 mål för folk-
hälsan som kommittén redovisar. 

Friluftsliv har stor betydelse för livs-
kvalitet och hälsa, och naturen har visat 
sig ha särskilt stor betydelse för återhämt-
ning från olika stresstillstånd. Kommittén 
betonar att den svenska allemansrätten 
därför är synnerligen viktig att bevara och 
försvara.   

Sverige har lång tradition och ligger väl 
framme inom forskningsområdet fysisk 
aktivitet och hälsa (Åstrand, Saltin, 
Ekblom, Engström, Norling, Blomdahl 
m.fl.) Inom medicinsk forskning råder 
numera en total samstämmighet om det 
positiva sambandet mellan fysisk aktivi-
tet och hälsa. Fysisk aktivitet som exem-
pelvis friluftsliv i olika former bidrar till 
att motverka en mängd sjukdomstillstånd 
som är kopplade till livsstil, t.ex. diabetes, 
hjärt- och kärlsjukdomar och benskörhet. 
Bristande fysisk aktivitet är ett ökat hot 
mot folkhälsan eftersom en rad sjukdo-
mar hänger samman med fysisk inaktivi-
tet. 

De samhällsekonomiska kostnaderna 
för ohälsa uppskattades till omkring 300 
miljarder kronor 1999. Höft- och lårbens-
frakturer kostar samhället omkring tre 
miljarder kronor varje år. Hjärt- och kärl-
sjukdomar är den vanligaste dödsorsaken 
i Sverige och svarar för 30 procent av 
antalet vårddagar i sluten vård och för 20 
procent av alla förtidspensioneringar.

Det finns hälsoekonomiska studier som 
tyder på att fysisk aktivitet är den mest 

kostnadseffektiva insatsen i folkhälsoar-
betet. Fysisk inaktivitet anses idag vara 
den största hälsorisken efter rökning. En 
undersökning som gjorts på uppdrag av 
Folkhälsoinstitutet visar att det svenska 
samhällets kostnader för sjukdomar som 
är kopplade till fysisk inaktivitet årligen 
uppgår till omkring 100 miljarder kronor. 
Enligt docent Ingemar Norling vid Sahl-
grenska universitetssjukhuset i Göteborg 
kan den kostnaden reduceras med 30 pro-
cent genom måttliga förändringar i äldres 
motionsvanor. 

Fysiskt aktiva personer löper hälften 
så stor risk att drabbas av hjärt- kärl-
sjukdom som fysiskt inaktiva. Och det 
behövs ingen hård träning för att nå posi-
tiva resultat. Även regelbunden aktivitet 
på förhållandevis låg nivå ger hälsovin-
ster. En amerikansk studie visar att inves-
teringar i hälsa är mycket effektiva när det 
gäller att spara liv. Kostnaden för detta är 
ungefär en tredjedel av kostnaden för att 
spara liv genom investeringar i trafiksä-
kerhet.

God folkhälsa är också lönsamt ur 
ett företagsekonomiskt perspektiv. Under 
senare år när ”utbrändhet” blivit en ny 
folksjukdom har medvetenheten ökat om 
att frisk personal är en av förutsättning 
för ett framgångsrikt företag. I en rapport 
från Arbetarskyddsnämnden (numera Pre-
vent) tar man upp ett mer offensivt sätt 
att arbeta med företagshälsovård, med 
utgångspunkt i den friske medarbetaren 
och med hälsa som en utvecklingsbar 
resurs. Prevent har även publicerat en rap-
port med modeller för att beräkna kostna-
der för sjukfrånvaro och värdet av frisk 
personal. Varje korttidssjukdag kostar 
företagen minst 10 procent av månads-
lönen. I rapporten ges också exempel 
på framgångsrik friskvård i företag, som 
bland annat visar att fysiskt aktiva har 
betydligt mindre sjukfrånvaro än fysiskt 
inaktiva. 
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Vidgat hälsoperspektiv
Kommunförbundet påpekar i sin rapport 
Kommunerna och folkhälsan att begrep-
pet hälsa idag ges en vidare innebörd 
än ”frihet från sjukdom”. Det inbegriper 
även fysiskt, psykiskt och socialt väl-
befinnande med en bra och meningsfull 
fritid. Kommunförbundet ser därför ett 
samlat sektorövergripande måldokument 
som ett värdefullt hjälpmedel i kommu-
nernas folkhälsoarbete. 

Också i Socialstyrelsens  folkhälsorap-
port 1994 konstateras att hälsoarbetets 
inriktning gått från att främst vara en 
angelägenhet för sjukvården till att vara 
en angelägenhet för alla samhällssektorer. 
Samma erfarenhet förs fram i rapporten 
Samhällets Hälsopolitik 1994 - 2004; en 
positiv fritid är en av de viktigaste ”frisk-
faktorerna”. Avkoppling genom frilufts-
liv och andra fritidsaktiviteter bidrar i hög 
grad till välbefinnande och god hälsa. Det 
finns därför, enligt rapporten, goda skäl 
att tro att fritidsaktiviteter i än högre grad 
kommer att bli en resurs i folkhälsoarbe-

tet. 
Även Världshälsoorganisationen WHO 

anlägger ett helhetsperspektiv på hälsa 
med utgångspunkten att stärka friskhet 
snarare än att bota sjuklighet. 

Folkhälsofrågorna har under senare år 
alltmer kommit att uppmärksammas poli-
tiskt, och även i samband med fysisk pla-
nering. I en debattartikel i Dagens Nyheter 
den 16 januari 2001 understryker social-
ministern Lars Engqvist och Folkhälso-
institutets chef Gunnar Ågren samhällets 
ansvar för att undanröja hinder och skapa 
möjligheter för den enskilde att röra på 

Bild 6. Allt fler regler styr uppträdandet i naturen.

Bild 7. Nya trafikleder klyver Stockholms grönstruktur.
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sig.
Ett växande folkhälsoproblem är buller, 

inte minst för de människor som bor i 
större tätorter. I Europa utsätts 80 miljo-
ner människor för bullerstörningar som 
är oacceptabla från hälsosynpunkt. I 
Sverige utsätts över 2 miljoner människor 
för trafikbuller som överstiger fastställda 
gränsvärden. Tysta miljöer har blivit en 
bristvara, och tystnad har till och med 
blivit ett säljbart ”koncept” inom turistnä-
ringen. 

Problemet med växande trafikbuller 

som krymper den tysta naturen har upp-
märksammats under senare år och en ny 
insikt om hanteringen av trafikbuller har 
börjat växa fram. I ett pilotprojekt på 
Vägverket har man låtit de tysta miljö-
erna vara utgångspunkt för planeringen 
av vägdragningar. Det är en planerings-
modell som för övrigt torde ha stöd i Mil-
jöbalkens regler i 3 kap 2 och 6 §§ om 
skydd för områden för friluftsliv. Vägver-
ket i samarbete med Naturvårdsverket och 
Boverket håller också 2001 på med en 
förstudie som syftar till att ta fram meto-
der för kartläggning av bullerfria områ-
den. 

Friluftslivets hälsoaspekt tas även upp 
i de rapporter och utredningar som ligger 
till grund för Storstockholms regionala 
planering. I Regionplane- och trafikkon-
torets rapport från 1985 En skogsbacke i 
Handen konstateras att medicinsk expertis 
är enig om att kroppsrörelse, frisk luft och 
frihet från buller och andra störningar är 
viktiga inslag i den förebyggande hälso-
vården. Stockholms läns landsting konsta-
terar i sin miljöstrategi att Storstockholm 

Bild 9. Kvalitativa värden bör ges större tyngd 
i friluftsplaneringen. Det är visserligen nära till 
motionsspåret men långt till rogivande avkopp-
ling.

Bild 8. Storstadsnaturen är hårt trängd och behöver allt stöd den kan få.
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har goda förutsättningar att vara ett före-
döme bland europeiska storstadsregioner 
när det gäller miljö, hälsa och livskvalitet. 
Även i Länsstyrelsens miljöanalys 1996 
lyfts friluftslivets betydelse för hälsan 
fram. Man pekar på det tydliga positiva 
sambandet mellan hälsa och tillgång till 
natur och konstaterar att det numera är 
vetenskapligt belagt att naturen är viktig 
för vårt välbefinnande.  

Stockholms stad påpekar i sitt plane-
ringsunderlag för stadens utveckling att 
friluftsliv för många är en grundläggande 
och oersättlig beståndsdel i ett sunt stads-
liv. Det norska Miljöverndepartementet 
bedömde i en utredning 1985 att frilufts-
liv skulle få en allt större betydelse som 
sjukdomsförebyggande faktor, inte minst 
med tanke på stadigt ökade sjukvårdskost-
nader. Man konstaterar också att frilufts-
liv medför klart övervägande och positiva 
effekter för såväl den enskilde som sam-
hället. 

Friluftslivets stora betydelse för trivsel 
och hälsa gör det till ett viktigt väl-
färdspolitiskt mål att främja friluftsliv. 
Sambandet mellan naturkontakt och väl-
befinnande har också belysts i svenska 
forskningsrapporter. (Svanqvist, Grahn, 
Sandell m.fl.)

6.3 Reflektioner
En politisk utmaning
Att omsätta ovanstående insikter i prak-
tisk handling måste vara en av vår tids 
stora politiska utmaningar. 

Det räcker inte att folkhälsofrågorna 
”ges ökad tyngd i den politiska debatten”.  
Det som framför allt krävs är ett politiskt 
nytänkande och förändringar i offentlig 
struktur och förvaltningskultur; en kultur 
där helhetstänkande, sektorsövergripande 
arbetsformer, långsiktighet och ändamåls-
enlighet blir vägledande. En kultur med 
förmåga att ta vara på de möjligheter till 
samhällsekonomiska och mänskliga vin-

ster som ligger i att till låga kostnader 
förebygga ohälsa i stället för att till 
höga kostnader bota ohälsa. Den inställ-
ningen präglar också folkhälsokommit-
téns betänkande när man konstaterar att 
folkhälsoarbetet är både långsiktigt och 
flersektoriellt, och att det vi gör idag får 
effekter i framtiden. Begreppet ”långsik-
tig, hållbar utveckling” måste utvidgas till 
att även innefattar en god folkhälsa. 

Det senaste decenniet har larmrapport 
efter larmrapport rapporterat om för-
sämrad folkhälsa med övervikt, väl-
levnadssjukdomar, psykiska besvär och 
utbrändhet till följd av stress och buller 
och annat som tär på livskvaliteten. De 
ohälsotillstånd som tidigare betraktades 
som ålderssjukdomar börjar nu drabba 
barn och ungdomar. 

Inte minst besvärlig är situationen i 
storstadsregionerna. Rapport efter rap-
port, utredning efter utredning har under 
årens lopp understrukit betydelsen för häl-
san av friluftsliv och annan fysisk aktivitet. 
Med information och påkostade kampan-
jer har man från samhällets sida uppmunt-
rat till friluftsliv och annan motion.

Samtidigt har, som nämnts inlednings-
vis, den offentliga sektorns resurser och 
insatser för motion och friluftsliv gått 
kräftgång. Det är en utveckling som knap-
past har bidragit till att stärka trovär-
digheten i budskapen. Information och 
kampanjer är förvisso viktiga inslag i ett 
långsiktigt folkhälsoarbete. Men viktigast 
är att se till att förutsättningarna finns och 
att möjligheter tas till vara och utvecklas.

Brist på pengar har ofta åberopats som 
skäl för uteblivna satsningar på friluftsliv, 
trots att friluftsliv är en av de fritidsverk-
samheter som kostar minst för kommu-
nerna. Det visar just på oförmågan (eller 
oviljan) att i praktiken tillämpa ett lång-
siktigt ekonomiska tänkande där målen 
omsätts i handling. Kommunernas kost-
nader för friluftsliv i förhållande till annan 
fritidsverksamhet behandlades bland annat 
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på Upplandsstiftelsens konferens 1996 
Friluftsliv och folkhälsa.

Folkhälsofrågorna är på väg att gå om 
miljöfrågorna som första punkt på dag-
ordningen över framtidshot. Här öppnar 
sig stora möjligheter för dem som i tid 
inser värdet av en ”folkhälsoprofil”. Eller 
blir det som med miljön; de flesta vaknar 
alldeles för sent och får bara vara med 
och tävla om att inte komma sist? En 
hel del företag har emellertid insett förde-
larna med frisk personal och arbetar aktivt 

med hälsofrågor. Men de officiella certi-
fieringsmodeller som finns idag för hälsa 
på arbetsplatser är utformade för att för-
hindra olyckor och uppkomst av ohälsa.

För att stimulera friskvård behövs en 
mer offensiv certifieringsmodell grundad 
på andra kriterier. Ett steg i den riktningen 
har nyligen tagits i och med att Korpen 
i samverkan med Folkhälsoinstitutet och 
Cancerfonden tagit fram en modell för 
hälsodiplomering av företag.
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7.1 Grunden för miljövård
Kunskap om naturen och förståelse för 
dess värden och villkor är grundläggande 
förutsättningar för ett långsiktigt miljö-
arbete. Omflyttningen från landsbygden 
till de större tätorterna har inneburit att 
allt fler människor fjärmats från naturen 
och därmed också fått minskad förståelse 
för naturkontaktens betydelse i miljösam-
manhang. 

Exempel är ett par studier av frilufts-
verksamheten i gymnasieskolor. (Al-Abdi 
1984 och 1990). Där framgår att såväl 
lärare som elever i de undersökta lands-
ortsskolorna i betydligt högre grad än kol-
legorna i Stockholms innerstad ansåg att 
kunskap och förståelse för natur- och mil-
jövård var viktiga inslag i skolans fri-
luftsverksamhet. De hinder för skolans 
friluftsverksamhet som undersökningen 
pekar på är ekonomi och snålt tilltagen 
tid för friluftsliv, men även dålig kunskap 
bland lärarna om natur och friluftsliv. 
Det pedagogiska värdet av grönstrukturen 
har framhållits av såväl myndigheter som 
forskare (Sandell, Grahn m.fl.) 

I sin miljöanalys påpekar länsstyrelsen 
att Storstockholms grönområden är vik-
tiga för att nya generationer ska ges möj-
lighet att umgås med naturen och förstå 
dess villkor. Naturen fungerar som ett 
levande klassrum. Den som lärt sig tycka 
om naturen är också rädd om den och har 
lättare att förstå dess värde. Goda möjlig-
heter till friluftsliv och naturupplevelser 
är en förutsättning för att hos allmänheten 
skapa det intresse och engagemang för 
naturen som är nödvändigt för en långsik-
tig hållbar utveckling. 

Utvecklingen av fritidsaktiviteter i natu-
ren har till viss del kommit i konflikt 
med de långsiktiga miljömålen. Vid den 
nordiska konferensen 1992 Naturen - vår 

unika fritidsresurs framhölls därför vikten 
av att det resurssnåla friluftslivet måste 
ges en starkare ställning i miljöpolitiken, 
och att ökade insatser inom den offentliga 
sektorn måste till för att främja friluftsliv. 

7.2 Sektorsmål inför 2000-talet 
Lagom till tvåtusenårsskiftet har riks-
dagen lagt fast femton nationella mil-
jökvalitetsmål. Det är mål som stärker 
friluftslivets ställning. Där framhålls att 
det särskilt i större tätorter är angeläget att 
sammanhängande och varierande grön-
områden bevaras och utvecklas för att 
tätorterna ska kunna utgöra en god och 
hälsosam livsmiljö. 

Miljökvalitetsmålet innebär att natur- 
och grönområden med närhet till bebyg-
gelse och med god tillgänglighet ska 
värnas för att tillgodose behovet av rekre-
ation, vilket betyder att sådana områden 
bör ingå i en medveten struktur i plane-
ringen. Vidare ska vägar och andra trans-
portanläggningar lokaliseras och utformas 
så att skadliga intrång i naturmiljön 
begränsas, och att människor inte utsätts 
för bullerstörningar.  

Som etappmål föreslås att statlig och 
kommunal planering senast år 2010 ska 
grundas på program och strategier för 
hur tätorternas grönområden ska bevaras 
och utvecklas. Miljökvalitetsmålen förut-
sätter samordning mellan olika samhälls-
sektorer och samverkan mellan berörda 
aktörer. Det är också viktigt, påpekar Mil-
jömålskommittén i sitt slutbetänkande, att 
utveckla nya planerings- och förvaltnings-
modeller för grönområden.  

Statliga myndigheter har sedan på rege-
ringens uppdrag utvecklat sektorsmål och 
föreslagit åtgärder för att miljökvalitets-
målen ska kunna nås. 

Naturvårdsverket har 1999 redovisat 
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sektorsmål för friluftsliv och naturtu-
rism. Naturvårdsverkets sektorsmål inne-
bär bland annat att tätortsnära områden 
som är lämpade för friluftsliv ska beva-
ras i ett första steg fram till år 2010. De 
ska också vårdas och utvecklas på ett sätt 
så att de kan nyttjas inom ramen för en 
långsiktig hållbar utveckling. Det innebär 
en prioritering av det enkla och naturnära 
friluftslivet som bygger på allemansrät-
ten.

Naturvårdsverket pekar på betydelsen 
av friluftsliv som medel för att påverka 
medvetenhet och attityder i miljöfrågorna. 
Bland åtgärdsförslagen upprepar Natur-
vårdsverket vad man sedan länge hävdat i 
utredningar och andra sammanhang; bety-
delsen av fysisk planering och ökad kun-
skap på alla nivåer om friluftsfrågorna. 
Inte minst det senaste är viktigt med tanke 
på att Naturvårdsverket samtidigt konsta-
terar att kunskapen om friluftplanering 
brister på samtliga planeringsnivåer.

7.3 Reflektioner
Planering för friluftsliv är en viktig förut-
sättning för ett framgångsrikt miljöarbete 
på lång sikt. Friluftsliv är inkörsporten 
till kunskap om och förståelse för natu-
ren, och en språngbräda för vidgat mil-
jöengagemang.  Men friluftslivet har haft 
en undanskymd roll i miljösammanhang. 
Inget av de 137 projekt som beviljats 
Agenda 21-bidrag har handlat om frilufts-

liv. Av totalt närmare 1200 ansökningar 
om Agenda 21- bidrag åren 1995 - 1997 
avsåg en enda friluftsliv. Av de över 23 
miljoner kronor som delats ut i Agenda 
21-bidrag har inte en enda krona gått till 
friluftsprojekt.  

Landstingets Miljövårdsfond har under 
åren 1986 - 2000 fått in 991 ansökningar 
om bidrag och delat ut drygt 99 miljoner 
kronor. Med en mycket generös tolkning 
kan 12 ansökningar sägas handla om fri-
luftsliv, varav åtta stycken, inklusive det 
här projektet, har beviljats bidrag. Av 
dessa avsåg sex stycken bidrag till vand-
ringsleder. Sammanlagt en miljon kronor, 
eller 1 procent av beviljade bidrag, har 
gått till friluftsprojekt. 

De tre kommuner som studerats när-
mare i det här projektet har i sina miljö- 
eller Agenda 21-program visserligen upp-
märksammat behovet av naturvård och 
mark för friluftsliv, men har inte kopplat 
friluftslivet till miljöfrågorna utifrån den 
aspekt som tagits upp ovan.

Förslag
⇒ Friluftsliv, eller kanske snarare män-

niskans förhållningssätt till naturen, 
ges ökad tyngd i skolans miljöunder-
visning. Utredningen Allemansrätten 
och kommersen 1995 har redan rekom-
menderat att krav på undervisning om 
allemansrätten skrivs in i skolornas 
lokala arbetsplaner. 
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8.1 Alla tycker att friluftsliv är 
viktigt
Nordiska Ministerrådet uttalar i sitt mil-
jöprogram 1990 att alla invånare i Norden 
bör tillförsäkras goda möjligheter till fri-
luftsliv i sin närmiljö. För att främja livs-
kvaliteten i tätorterna bör möjligheterna 
till friluftsliv och naturupplevelser för-
bättras. Det arbetet bör därför prioriteras 
högre i den fysiska planeringen och i de 
politiska beslutsprocesserna. 

Boverket påpekar i rapporten Stor-
stadsuppdraget att grönområdenas stor-
lek, mängd och belägenhet är av central 
betydelse för ett fungerande vardagsliv. 
Och i rapporten Gröna Områden i plane-
ringen (1999) skriver Boverket att områ-
den för friluftsliv är en viktig kvalitet 
för människor som bor i tätorter, men 
att grönområden setts som reservmark för 
exploatering och har haft ett svagt skydd i 
förhållande till exploateringsintressena.

Verket konstaterar vidare att den bio-
logiska mångfalden i tätorternas natur 
inte är mer värdefull än i annan natur. 
Därför spelar tätortsnaturen ingen större 
roll ur naturvårdens synvinkel, utan det 
stora värdet i tätortsnaturen ligger i att den 
är lättillgänglig vardagsnatur för männis-
korna. 

Boverket betonar också vikten av ett 
struktur- och helhetstänkande där de 
gröna frågorna behandlas tillsammans 
med övriga markanvändningsfrågor i den 
översiktliga planeringen. Också bland alla 
övriga myndigheter i Sverige som på ett 
eller annat sätt är involverade i fysisk pla-
nering tycks råda fullständig enighet om 
betydelsen av grönområden och god pla-
nering för friluftsliv. 

I Friluftsfrämjandets enkät 1998 
Bostadsnära natur i den kommunala pla-
neringen uppgav 70 procent av kom-

munerna att de hade angivna mål för 
tillgänglighet till bostadsnära natur. När-
mare hälften av kommunerna ansåg att 
friluftslivets intressen vägde lika tungt i 
planeringen som andra samhällsintressen. 
Men samtidigt uppgav hälften av kommu-
nerna att man hade ett eller flera områden 
för friluftsliv som hotades av exploate-
ring. Inte helt oväntat var exploaterings-
hotet störst i anslutning till storstäderna.

I sitt Friluftspolitiska program från 
2000 tar Friluftsfrämjandet upp som en 
viktig punkt att friluftsliv ska väga lika 
tungt som andra samhällsintressen vid 
planering och resursfördelning. Frilufts-
främjandet efterlyser också en nationell 
friluftspolitik som underlag för det fram-
tida arbetet med friluftsfrågor.

8.2 I planlagstiftningen
Miljöbalken och PBL
Det finns ingen lag som föreskriver skyl-
dighet för kommunerna att tillhandahålla 
en viss grundläggande kvalitet i fråga 
om möjligheter till friluftsliv, eller att 
avsätta områden för friluftsliv. Däremot 
finns lagar till stöd för friluftslivet och 
med krav på att friluftslivets intressen 
beaktas i den översiktliga planeringen. 

Vägledande är de allmänna bestäm-
melserna i Plan- och bygglagen (PBL) 
och i Miljöbalken. Alla kommuner ska 
enligt PBL ha en aktuell kommuntäck-
ande översiktsplan som bland annat ska 
ge vägledning för beslut om grunddragen 
i användningen av mark och vatten. Över-
siktsplanen är inte bindande och kan 
därför inte ses som ett instrument för att 
till exempel säkerställa friluftsområden. 
Den översiktliga kommunala planlägg-
ningen ska bland annat främja en god fri-
tidsmiljö. Reglerna i PBL samverkar med 
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Miljöbalkens regler om en långsiktig god 
hushållning med naturresurser och en god 
miljö för människor att leva i. PBL:s 
övergripande bestämmelse om redovis-
ning i översiktsplaneringen av allmänna 
intressen innefattar grönområden, natur-
vård och friluftsliv. Tätorternas grönom-
råden har i vissa fall efter lagändringar 
1996 givits ett starkare stöd i PBL vid 
avvägningar med motstående intressen. 
Det gäller främst mindre områden på 
allmän plats. 

Miljöbalken ska tillämpas så att målet 
om en god hushållning med den fysiska 
miljön tryggas. När det finns utrymme för 
tolkningar ska besluten präglas av det som 
bäst främjar miljöbalkens mål. Det inne-
bär att aspekter på friluftsmiljön får större 
tyngd än tidigare i avvägningar mellan 
olika intressen. I Miljöbalkens 3 kap 6 
§ slås fast att ”Mark- och vattenområden 
samt fysisk miljö i övrigt som har bety-
delse från allmän synpunkt på grund av 
deras naturvärden eller kulturvärden eller 
med hänsyn till friluftslivet skall så långt 
möjligt skyddas mot åtgärder som kan 
påtagligt skada natur- eller kulturmiljön. 
Behovet av grönområden i tätorter och i 
närheten av tätorter skall särskilt beak-
tas.” De allmänt hållna bestämmelserna 
ska tolkas och preciseras i översiktspla-
nen, och planens innebörd och konse-
kvenser ska utan svårighet kunna utläsas.

Vid tillståndsgivning för verksamheter 
ska översiktsplanen vara vägledande. Om 
ett område har satts av för friluftsliv i 
översiktsplanen så ska detta vara vägle-
dande vid beslut om tillstånd för olika 
verksamheter eller åtgärder som kan få 
betydelse för området. Även de inledande 
paragraferna i Miljöbalkens 4 kap. ger 
skydd åt områden med värden och kva-
liteter som bör bevaras, till exempel av 
hänsyn till friluftslivet. 

De allmänna hänsynsreglerna i Miljö-
balken har också betydelse för friluftsli-
vet i den fysiska planeringen. Bland annat 

ställs krav vid lokalisering av exempelvis 
anläggningar för friluftsliv och motion. 
Man måste välja den från miljösynpunkt 
lämpligaste platsen för sin verksamhet. 
Hänsynsreglerna innefattar även krav på 
kunskap, vilket innebär att man i förväg 
ska klargöra konsekvenserna för miljön 
av ett visst handlande. 

Med stöd av Miljöbalken kan områden 
som har betydelse för friluftslivet skyd-
das som naturreservat eller kulturreservat. 
Förfarandet har förenklats så att kommu-
nerna kan besluta om reservat utan dele-
gation från länsstyrelsen. Bestämmelserna 
om strandskydd utgör i grunden ett skydd 
för friluftslivet, men kan kompletteras 
med särskilda föreskrifter för friluftslivet 
i syfte att skydda naturmiljön eller för att 
undvika allemansrättsliga konflikter.  

Skogsvårdslagen m.fl.
Den nya skogspolitik som beslutades av 
riksdagen 1993 kännetecknas av två jäm-
ställda mål: miljömål och produktions-
mål. 

Miljömålet gagnar friluftslivet och in-
nebär bland annat att skogens kulturmil-
jövärden och dess estetiska och sociala 
värden ska värnas. Enligt Skogsvårdsla-
gens 1 § ska hänsyn tas till allmänna 
intressen vid skötsel av skogen. Det inne-
bär bland annat att spår och stigar ska 
rensas från hyggesavfall och repareras om 
det behövs.

Utöver de lagar som är kopplade till 
fysisk planering finns en hel del lagar 
och rekommendationer som på olika sätt 
har betydelse för friluftslivet: Terräng-
körningslagen, Kulturminneslagen, Ord-
ningslagen, Jaktlagen, Trafikförordningen,  
brottsbalken m.fl. 
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9.1 Grönstruktur och helhetssyn
”Det allvarligaste hindret är det förlamande 
sektorstänkande som bidrar till en närmast 
Grönköpingsmässig planering med total 
avsaknad av helhetsperspektiv”. Ingemar Ahl-
ström i Naturvårdsverkets  årsbok 1984 Natur 
för friluftsliv.

Statistiska centralbyrån genomförde 
1985 en inventering av allmänt tillgänglig 
mark (grön mark på ekonomiska kartan) 
kring tätorter med mer än 10 000 invå-
nare. Stockholms län hade förhållandevis 
gott om grön mark, men redovisat i areal 
per 1000 invånare hamnade man med 56 
ha/1000 invånare på näst sista plats efter 
Malmöhus län. Sedan dess har invånaran-
talet i Stockholms län ökat med närmare 
en halv miljon till nästan 1,8 miljoner 
1999 samtidigt som grönområdesarealen 
har minskat. Under 1980-talet minskade 
Stockholms grönareal med sju procent. 
Även med antagandet att grönområdes- 
arealen i Stockholms län förblivit oför-
ändrad har den genomsnittliga grönom-
rådesarealen per 1000 invånare minskat 
med 25 procent de senaste 15 åren. Mellan 
1960 och 1995 ökade den genomsnittliga 
tätortsytan per invånare i Sverige från 630 
m² till 705 m². Utbredningen av bebyg-
gelse och anläggningar för infrastruktur 
innebär oftast försämringar för grönstruk-
tur och friluftsliv, särskilt i de större tätor-
terna.

I Regionplan 1991 (den senast fast-
ställda) för Stockholmsregionen och i de 
rapporter och program som hör till planen 
redovisas friluftslivet i samband med 
grönstrukturen. Redovisningen är över-
siktlig och understryker de gröna kilar-
nas och det gröna bältets betydelse för 
friluftslivet liksom vikten av god till-
gänglighet och sammanhållen grönstruk-
tur. Samtidigt uppmärksammas hoten mot 

grönstrukturen genom en gradvis ökad 
exploatering för bland annat bebyggelse 
och trafikleder. 

I strategin för framtida utveckling av 
Stockholmsregionen anges att bebyggel-
sen ska avgränsas med hänsyn till grön-
områden samt att andra intrång och 
förändringar som försämrar områdenas 
kvalitet ska undvikas. Men bevarandein-
tressena prioriteras inte generellt i avväg-
ningen mot andra intressen, utan får i 
vissa fall vika för angelägna utbyggna-
der.

I Regionplane- och trafikkontorets rap-
port Stockholms gröna bälte påpekas att 
även om huvudsyftet med ett grönt bälte 
är att bevara den genetiska variationen, 
så utgör bältet samtidigt en väldig resurs 
från rekreationssynpunkt. Därför är det 
enligt rapporten nödvändigt att områden 
nära tätbebyggelsen bevaras så orörda 
som möjligt. Regionplane- och trafikkon-
toret understryker vidare vikten av sam-
ordnad regional planering som grundas på 
en helhetssyn på användningen av mark 
för friluftsliv.

Nödvändigheten av samsyn och lång-
siktighet i planeringen understryker också 
Naturvårdsverket 1992 i sin förstudie om 
storstädernas miljö. För att åstadkomma 
en långsiktig hållbar utveckling är det 
enligt verket nödvändigt att sektorspla-
neringen underordnas en helhetssyn på 
samhällsutvecklingen.    

Boverkets tar i sina tillämpningsan-
visningar för översiktlig planering upp 
betydesen av att i planarbetet sätta in 
kommunens ytterområden i ett regionalt 
sammanhang och att ta hänsyn till plane-
ringen i angränsande kommuner. Proble-
met med bristande helhetstänkande antyds 
i Stockholms stads samrådsunderlag om 
förslag till översiktsplan. Där sägs att stra-

9. Friluftsliv i Storstockholms planering
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tegin när det gäller grönstrukturen innebär 
att stadens grönområden ska bevaras och 
undantas från exploatering. Detta är vik-
tigt, säger man, för att kunna bevara grön-
strukturen, men det innebär inga garantier 
för att förändringar utanför kommunens 
gränser inte spolierar strukturen. Hur 
grönstrukturen utvecklas beror i hög grad 
på hur andra kommuner i regionen hante-
rar exploateringstrycket.

Att det är viktigt med helhetstänkande 
i planeringen för friluftsliv är inget nytt. 
På kommunförbundets konferens Kom 
Fritid 1975 framhölls betydelsen av att 
fritidsplaneringen (inklusive friluftslivet) 
integrerades med kommunal verksamhets-
planering i övrigt och med ekonomisk och 
fysisk planering. Bristen på helhetssyn i 
planeringen för friluftsliv uppmärksam-
mades i Naturvårdsverkets årsbok 1984, 
och har sedan dess uppmärksammats 
även i åtskilliga andra sammanhang. 
Bland annat påpekar Regionplane- och 
trafikkontoret 1985 att utan regionala 
anvisningar riskerar man att ”mellankom-
munalt” viktiga grönytor bebyggs och 
värdefulla grönstråk klipps av på grund 
av en oklar ansvarsfördelning. 

I samrådsunderlaget till Regionplan 
2000 har frågorna om grönstrukturen 
ägnats större uppmärksamhet än i 1990 
års regionplan. Insikten om grönstruktu-
rens värde liksom om hoten mot den har 
också vuxit sig starkare. Redan i förordet 
sägs att en av de viktigaste uppgifterna 
är att skapa beredskap för att möta Stock-
holmsregionens tillväxt så att denna inte 
går ut över områden som är värdefulla för 
rekreation eller natur- och kulturvärden. 

Det påpekas att Stockholmsområdet i 
europeiskt perspektiv är en grön stor-
stadsregion med speciella kvaliteter som 
är särskilt viktiga för storstadsmänniskan. 
Därför behöver grönstrukturen behandlas 
jämbördigt med exploateringsintressena i 
planeringen. 

I samrådsunderlaget redovisas också 

strategier för att utveckla och bevara 
grönstrukturen som utgör ”de livsviktiga 
mellanrummen” i regionen och ökar kva-
liteten på boendet. Målet är att alla delar 
av regionen ska ha god tillgång till grön-
områden av god kvalitet. Därför är det 
viktigt att förvalta den tillgång som grön-
strukturen utgör och att utveckla ett syn-
sätt som grundas på långsiktig hushållning 
med markresurser. 

Man konstaterar vidare att planerna 
oftast slutar vid kommungränsen och att 
kommunerna alltför sällan ser sin plane-
ring i ett regionalt perspektiv. Därför är 
det nödvändigt med en mellankommunal 
samordning.  Exploateringstrycket ställer 
också krav på ökad kunskap om grönom-
rådenas betydelse och funktion för män-
niskorna. 

En långsiktigt hållbar utveckling inne-
bär enligt regionplaneförslaget även ett 
socialt hållbart samhälle som inte även-
tyrar framtida generationers möjligheter. 
Det innebär att regionens miljövärden 
måste stärkas och att grönstrukturen måste 
skyddas och vårdas. 

Även länsstyrelsens miljöanalys 1996 
utgår från det långsiktiga perspektivet 
med ett helhetstänkande i samhällsplane-
ringen; en planering som genom visioner 
och strategier utvecklas till ett verknings-
fullt instrument för ett hållbart samhälle.

I det samhället är regionens gröna kilar 
en unik tillgång för invånarna. Det är nu 
dags, säger länsstyrelsen, att för framtiden 
avgränsa och bevara den gröna struktu-
ren som bildar helheten över kommun-
gränserna. För att ge samhället en ny 
inriktning (långsiktig hållbar) krävs enligt 
länsstyrelsen en aktiv planering på alla 
nivåer. 

Länsstyrelsen lät 1998 genomföra en 
inventering och utvärdering av kommu-
nernas planeringsunderlag när det gällde 
grönstrukturen. Nio av länets 25 kom-
muner hade då upprättat en grönplan 
eller motsvarande. Två kommuner, Tyresö 
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och Österåker, hade enligt inventeringen 
ett program för friluftsliv/friluftsområden. 
(Botkyrka har en friluftsplan, men den är 
från slutet av 1980-talet och fanns inte 
med i inventeringen). 

I de grönplaner som finns betonas 
genomgående människans behov av till-
gång till grönområden. Men bara i ett 
fåtal planer uppmärksammas sambandet 
med omkringliggande kommuners grön-
struktur och den regionala grönstruktu-
ren. Grönplanerna ger snarare intrycket 
av att det inte finns någonting utanför res-
pektive kommuns gränser. Rapporten drar 
slutsatsen att det föreligger en stor brist 
i fråga om regionala och mellankommu-
nala hänsyn i planeringen av kommuner-
nas grönstruktur. 

En slutsats i rapporten är också att 
ingen helhetssyn på grönstrukturens funk-
tioner redovisas i grönplanerna. Planernas 
krav inriktas mest på arealer och tillgäng-
lighet. 

9.2 Reflektioner
Bristande helhetssyn -det största 
hotet
Naturupplevelser är gränslösa. För fri-
luftslivets del är det ointressant med geo-
grafiska och administrativa gränser. Det 
viktiga är tillgänglighet till naturen och 
möjligheterna att nyttja naturen för akti-
viteter, naturupplevelser och avkoppling. 
Det bör därför i planeringssammanhang 
vara mer intressant att anlägga ett ”möj-
lighetsperspektiv” snarare än ett ”områ-
desperspektiv” på friluftslivet. 

Frågor om friluftsliv, naturvård och 
landskapsvård måste integreras i övrig 
planering, såväl kommunal som regional, 
och inte betraktas som särintressen eller 
av enbart kommunalt intresse. En grund-
tanke måste vara att all planering ska 
vara samordnad och inriktad mot gemen-
samma mål. 

Det är därför nödvändigt att bryta upp 

det sektorstänkande och kategoritänkande 
som oftast utgör det största hindret för det 
övergripande synsätt som är nödvändigt 
för en hållbar utveckling med ett effek-
tivt nyttjande av naturresurserna. Detta 
har blivit allt mer uppenbart  med den 
ökade insikten om betydelsen av långsik-
tigt miljö- och folkhälsoarbete. 

Naturvårdsverket konstaterar följdrik-
tigt i sin utvärderingen av Agenda 21-arbe-
tet att bristen på helhetssyn är ett av de 
allvarligaste hindren för att åstadkomma 
en långsiktig hållbar utveckling. Även 
den starka sektorsindelningen i samhället 
utgör enligt verket ett stort hinder.    

Som framgått tidigare har under år-
tionden ansvariga förvaltningar och myn-
digheter i utredningar och rapporter 
understrukit behovet av samordning och 
helhetssyn i planeringen för att möta 
hoten mot grönområden och friluftsmar-
ker. Ändå är forfarande bristen på helhets-
syn i planeringen ett av de absolut största 
hindren för att utveckla friluftslivet.

Enligt Boverkets förstudie av storstä-
dernas miljö 1992 är just kommunindel-
ning och sektorisering ett av de största 
hindren för en välfungerande grönstruk-
tur i storstadsregionerna. Den splittrade 
ansvarsfördelningen går igen på såväl 
kommunal som regional nivå. Boverket 
betonar hur viktigt det är med långsik-
tiga organisatoriska lösningar med bland 
annat mellankommunal samverkan. 

Boverkets förstudie skulle utgöra under-
lag för en särskild utredning med uppdrag 
att presentera en handlingsplan för att för-
bättra miljön i landets tre storstadsområ-
den. Det blev aldrig någon utredning. I 
stället fick länsstyrelserna i de tre regio-
nerna regeringens uppdrag att analysera 
hur planerad markanvändning medverkar 
till att nå miljömålen, bland annat beträf-
fande grönstrukturen. Uppdraget skulle 
redovisas senast i april 1995. Men ingen 
tycks veta vad som blev av uppdraget.

Naturvårdsverket föreslog i utredningen 
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Allemansrätten och kommersen 1995 att 
Boverket och Naturvårdsverket i samråd 
skulle utveckla metodik för friluftsplane-
ring inom ramen för den fysiska plane-
ringen på kommunal, mellankommunal 
och regional nivå. Något sådant arbete 
har ännu i början av år 2001 inte kommit 
igång. 

I februari 2000 sändes ett förslag om 
bildande av ett kommunalförbund för 
regionala utvecklings- och planeringsfrå-
gor i Stockholms län ut på remiss. Där 
föreslås förändringar som syftar till att 
skapa förutsättningar för att långsiktigt 
och hållbart utveckla Stockholmsregio-
nen, liksom att främja en god miljö och 
effektivt utnyttja regionens samlade resur-
ser. Dessutom ställs ökade krav på tyd-
lighet och handlingskraft i den regionala 
organisationen. Det är förslag som bör 
kunna gagna friluftslivet. Men för att 
nå upp till de ambitioner i fråga om 
samordning, helhetssyn och behov av 
grönstruktur, som uttrycks i bland annat 
regionplanen för Stockholms län krävs ett 
rejält lyft av friluftsfrågorna på den poli-
tiska dagordningen. 

Det massiva verbala stöd för friluftsliv 
och grönstruktur som uttalas i alla utred-
ningar och rapporter har hittills inte 
avspeglats i verkligheten i någon större 
omfattning. En enkät från Naturskydds-
föreningen 1998 visar att de flesta lokala 
partierna i Stockholms läns kommuner 
saknar en genomtänkt naturvårdspolitik.

Hållbarheten i regionplaneförslagets 
mål och höga ambitioner i fråga om grön-
struktur och friluftsliv kommer att utsättas 
för hård prövning när Stockholmsregio-
nen nu tar sats mot framtiden, med allt 
vad det innebär i fråga om krav på ökat 
bostadsbyggande och omfattande sats-
ningar på utbyggd infrastruktur. 

Har stockholmaren någon hem-
bygd?
Länsstyrelsen tar som utgångspunkt i sin 
miljöanalys att länet även om hundra år 
ska erbjuda en god miljö för sina invå-
nare. En sådan förhoppning torde för-
utsätta att Stockholmsregionen betraktas 
som hembygd och livsmiljö för de män-
niskor som bor där, och inte bara som en 
ekonomisk tillväxtregion som ”ska sättas 
på Europakartan” och där värdet beskrivs 
i termer av infrastruktur, sysselsättning 
och produktion. 

Enligt samrådsunderlaget för Region-
plan 2000 tyder allt på en fortsatt tillväxt 
i Stockholmsregionen, vilket ses som ett 
uttryck för regionens stora attraktions-
kraft. För att klara tillväxten krävs nya och 
större trafikleder. Till år 2015 kommer 
antalet resor att öka med nästan 25 pro-
cent. Bilresorna ökar mest. Utbyggnaden 
av trafikleder är det som framför allt för-
sämrar tillgången till grönområden enligt 
länsstyrelsens miljöanalys (bild 7, sid. 
33). 

Järvafältets naturreservat, ett av de vik-
tigaste grönområdena i regionen, och 
basen i den s.k. Järvakilen är redan 
inringat av stora trafikleder och till större 
delen lagt under bullermatta. Dess kvarva-
rande värde hotas nu av nya och utbyggda 
trafikleder som tas upp i förslaget till regi-
onplan: Förbifart Stockholm (f.d. Väster-
leden), en utbyggd E 18 och utbyggd 
Rotebroled. 

I regionplaneförslagets scenario om 
hög befolkningsutveckling i Stockholms 
perifera delar kommer befolkningen i 
kommunerna Sollentuna och Järfälla som 
direkt gränsar till naturreservatet att öka 
med 36 000 personer till år 2015 och 
79 000 till år 2030, det vill säga en ökning 
från nuvarande 119 000 till 198 000 invå-
nare. Dessutom tillkommer några tiotu-
sental personer i Stockholms kommuns 
områden som direkt gränsar till Järvafäl-
tet. 
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I arbetet med samrådsunderlag till re-
gionplan 2000 har ingått att bedöma de 
strategiska konsekvenserna av den skis-
serade utvecklingen, bland annat med 
hänsyn till miljön. Det konstateras att 
grönstrukturen utgör ett miljövärde som 
regionen långsiktigt strävar efter att för-
valta. Därför måste man tillämpa ett 
planeringsperspektiv som ger regional 
överblick och som innebär att grönstruk-
turen värderas som en tillgång och inte 
som en restriktion. 

Miljöbedömningen av regionplanen 
utgår från tio strategiska frågor, varav 
tre områden som anses täcka in de flesta 
av de tio strategiska frågorna hittills har 
behandlats, bl.a. utveckling och beva-
rande av den regionala grönstrukturen. 
Man konstaterar att grönstrukturen inte 
nämnvärt kommer att påverkas i något 
av de skisserade utvecklingsscenarierna 
eftersom ingen nämnvärd del av grön-
strukturen behöver exploateras.  Det är en 
inställning som skvallrar om just brist på 
helhetstänkande och förståelse för grön-
strukturens och friluftslivets värden. 

En utveckling med ökad bebyggelse, 
kraftigt ökad folkmängd, ökad biltrafik 
och flera stora trafikleder kommer tvärt om 
i allra högsta grad att påverka grönstruktu-
ren (bild 9, sid. 34). Det innebär avsevärt 
förändrade förutsättningar för friluftslivet, 
t.ex. på Järvafältet, i fråga om tillgänglig-
het, upplevelsevärden, naturkvalitet och 
konfliktrisker även om gränserna för natur-
reservatet och övrig grönstruktur ligger 
något så när fast. Det är också en inställ-
ning som visar på behovet av en ordentlig 
miljökonsekvensbeskrivning för frilufts-
livet. 

För övrigt kan man fundera över om 
inte de planerade vägutbyggnaderna runt 
Järvafältets naturreservat är oförenliga 
med Miljöbalkens bestämmelser i 3 kap 6 
§ om skydd för bland annat grönområden 
i tätorter.

I regionplaneförslaget antyds hoten mot 

grönstruktur och livskvalitet till följd av 
regionens tillväxt, en tillväxt som verkar 
tas för given. Begreppet tillväxt är inte 
officiellt definierat men används som ett 
ekonomiskt mått i stort sett synonymt 
med bruttonationalprodukt BNP, d.v.s. det 
sammanlagda värdet av producerade varor 
och tjänster. Någon egentlig diskussion 
förs inte om konsekvenserna av tillväxten 
för de människor som har Stockholm som 
sin hembygd. 

Om Stockholmsregionen ska expandera 
inom ramen för ”en långsiktig hållbar 
utveckling” är det nödvändigt att vidga 
tillväxtbegreppet till att innefatta även 
sociala och hälsomässiga dimensioner. En 
tillväxt som inte sker i balans med  livs-
kvalitet riskerar att övergå i missväxt.

Från ord till handling
”Ord är billiga, det är handlingar som kostar”. 
Vilhelm Moberg.

Det räcker inte att år efter år, i utred-
ning efter utredning, i rapport efter rap-
port tala om betydelsen av friluftsliv och 
vikten av helhetssyn och regional sam-
ordning i planeringen av tätorternas grön-
struktur.

Den insikt som nu vuxit fram om fri-
luftslivets och grönstrukturens betydelse 
måste omsättas i praktisk handling. För att 
åstadkomma en effektiv planering för fri-
luftsliv och grönstruktur präglad av lång-
siktighet och helhetssyn behövs framför 
allt en förändrad struktur och kultur inom 
politik och offentlig förvaltning. Detta är 
nödvändigt för att möjliggöra den sam-
ordning och det helhetstänkande och över-
gripande synsätt som Regionplane- och 
trafikkontoret, länsstyrelsen och Boverket 
efterlyser. 

Att åstadkomma förändringar i det avse-
endet blir en utmaning för det föreslagna 
kommunalförbundet för Stockholms län. 
Det är också nödvändigt att samordna fri-
luftslivets och naturvårdens egna orga-
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nisationer för att ge friluftslivet större 
tyngd.

Övergripande organisationer av det 
slaget som samordnat och företrätt fri-
luftsfrågorna har sedan länge funnits i 
Norge. En liknande lösning diskuteras 
också i Sverige genom ”nya” FRISAM. 
(Friluftsorganisationernas Samarbetsor-
gan som består av 17 medlemsorganisa-
tioner).

Förslag
⇒ Upprättande av ”normförslag” med 

avseende på innehåll i miljökon-
sekvensbeskrivningar för anläggnings-
företag och annan verksamhet som 
kan antas ha påverkan på friluftsmil-
jön. 

⇒ Utpekat ansvar för friluftsfrågorna, 
inklusive samordning, till en plats i 
den kommunala förvaltningen.

⇒  Det föreslagna kommunalförbundet 
för Stockholms län ges ansvar för re-
gional samordning av kommunövergri-
pande grönstrukturfrågor. Ett sådant re-
gionalt samordningsarbete skulle 
kunna innefatta bl.a.:               

� Att utarbeta de regionala anvisningar 
för hantering av mellankommunal 
grönstruktur som Regionplane- och 
trafikkontoret efterlyste redan 1985.

� Inventering av kommunernas plane-
ringsunderlag med avseende på  grön-
struktur av särskild betydelse för 
kontinuitet och sammanhang i en re-
gional grönstruktur.

� Bedömning av vilka faktorer som är 
viktiga att beakta i en sammanhäng-
ande regional grönstruktur.

� Kartläggning av grönstrukturens kva-
liteter samt strategi för hur kvalite-
terna ska kunna bevaras och utvecklas 
i samklang med övrig utveckling i 
regionen.

� Kartläggning av nuvarande och fram-
tida hot mot sammanhanget i den 
regionala grönstrukturen, med en 
genomgång av grönstrukturens nuva-
rande skydd samt bedömning av behov 
och former för framtida skydd. 

� Upprättande av en långsiktig plan (20 
år) på regional nivå med återkom-
mande uppdateringar med avseende 
på bl.a. grönstrukturens skydd, vård, 
utveckling och förvaltning.

� Modell för kvalitetsvärdering av grön-
struktur med avseende på friluftsliv.

� Upprättande av ”gränsprogram” för 
bevarande och utveckling av grön-
struktur över kommungränser. Det 
innefattar bl.a. inventering av berörda 
kommuners gränsytor, bedömning av 
deras betydelse i interkommunalt och 
regionalt  sammanhang samt bedöm-
ning  av behov av samordnad plane-
ring och förvaltning. 

� Initiativ för att stimulera arbetet med 
kommunala friluftsplaner/program för 
friluftsliv. 
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10.1 Nödvändiga föränd-
ringar

Från defensiv till offensiv planering 
Planeringen för friluftsliv har i huvudsak 
varit defensiv. Friluftsfrämjandet påpe-
kade i sitt remissvar på samrådsunderla-
get till Regionplan 90 att det behövdes 
ett aktivt handlingsprogram och inte bara 
ett passivt bevarande av grönområden. I 
regionplanen och i alla de rapporter som 
skrivits om friluftsliv och grönområden 
i Stockholms län talas om hur viktigt 
det är att spara mark för friluftsliv och 
om betydelsen av gröna bälten och gröna 
kilar. Även i de kommunala översikts-
planer som har granskats i det här projek-
tet talas om betydelsen av grönområden, 
spridningskorridorer och områden för fri-
luftsliv. 

Begrepp som bevara, förbättra, för-
stärka samband, utveckla kvaliteter, säker-
ställa och försvara förekommer flitigt i 
planerna. Däremot sägs inte mycket om 
hur detta ska gå till. Innebörden av be-
greppen måste konkretiseras och utmynna 
i åtgärdsförslag: Hur ska naturen beva-
ras? Hur ska tillgängligheten förbättras? 
Hur ska sambanden förstärkas? Hur ska 
kvaliteterna förbättras? Hur ska upplevel-
sevärdena säkerställas? Hur ska allemans-
rätten försvaras?

En första förutsättning för friluftslivet 
är naturligtvis att det finns natur att tillgå, 
och att det går att ta sig till den. Men det 
räcker inte att spara natur. För att naturen 
ska kunna tas tillvara på bästa sätt för fri-
luftsliv är det nödvändigt med en mer of-
fensiv planering; en planering med klara 
mål och tydlig strategi. 

En planering där man kartlägger för-
utsättningarna och gör klart för sig vad 
man vill åstadkomma med den tätortsnära 

naturen och varför. Detta är ofrånkomligt 
om frågorna om friluftsliv och grönstruk-
tur ska kunna lyftas till en nivå som mot-
svarar den betydelse de tillmäts i praktisk 
taget varenda  planförslag, rapport och 
utredning. 

För att friluftsliv och grönstruktur ska 
kunna närma sig angivna mål och ambi-
tioner måste det integreras som en själv-
klar och likvärdig del i visionerna för 
Stockholmsregionens utveckling. 

Betydelsen av friluftsliv och natur-
kontakt för nuvarande och kommande 
generationer måste klargöras, och fram-
tida behov av grönstruktur måste bedö-
mas med hänsyn till bland annat miljö, 
folkhälsa, livskvalitet samt demografisk, 
social och ekonomisk utveckling.

Ett vanligt missförstånd är att plane-
ring för friluftsliv betyder att naturen ska 
ställas i ordning med anordningar och 
anläggningar av allehanda slag. Men fri-

10. Nytt synsätt

Buller och 
andra stör-
ningar

Konkurrerande 
intressen

Bebyg-
gelse

Trak, vägar

Frilufts-
område

Fig 6. Omgivningen bestämmer oftast villkoren 
för friluftsområdet.

Frilufts-
området

Fig 7. En annan modell är att utgå från frilufts-
områdets möjligheter och förutsättningar.
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luftsplaneringens främsta uppgift är att ta 
fram underlag och skapa förutsättningar 
så att naturen och allemansrätten kan nytt-
jas på bästa sätt i ett långsiktigt perspek-
tiv. 

Nordiska Ministerrådet påpekar i sitt 
miljöprogram 1990 att det är viktigt att 
kommunerna som ett led i den kom-
munala planeringen utarbetar program 
för friluftsliv och rekreation. Samma sak 
påpekar Naturvårdsverket i ett PM 1991 
som grundas på granskningen av kommu-
nala översiktsplaner. I varje kommun bör 
det enligt Naturvårdsverket finnas ett sek-
torsprogram för naturvård och friluftsliv. 
Men som sagt, ännu år 2001 har endast en 
av de 25 kommunerna i Stockholms län  
en plan för friluftsliv.  

Utan plan finns risk att friluftslivet 
utvecklas enligt en låt gå-politik utan vare 
sig mål eller medel. Dålig eller obefintlig 
planering för friluftsliv är inte bara ett 
stort slöseri med resurser. Det är också ett 
av de främsta hoten mot allemansrätten 
och de värden som allemansrätten repre-
senterar. Dålig planering utgör grogrund 
för konflikter och problem som leder till 
att allemansrätten ifrågasätts, och i för-
längningen till lagstiftning som inskrän-
ker den frihet i skog och mark som är 
allemansrättens kärna. 

Tendenser i den riktningen har redan 
varit igång länge. Särskilt påtaglig är 
risken i tätorternas friluftsområden. En 
offensiv och framsynt planering är också 
nödvändig för att möta ett annat av de 
stora hoten mot tätorternas friluftsliv; ett 
ständigt naggande i kanten av grönområ-
dena. 

Varje litet ingrepp för sig som tar grön-
områdesmark i anspråk kan förefalla obe-
tydligt. Men många små ingrepp år ut 
och år in får till slut stora konsekvenser 
för friluftslivet. Sammanhang och värde i 
grönstrukturen går förlorat. Det här pro-
blemet är inte okänt. Regionplane- och 
trafikkontoret konstaterar i sin skiss till 

en långsiktig strategi för Stockholmsre-
gionens framtid (1997) att den gradvisa 
exploateringen av ny mark för bebyg-
gelse, trafik m.m. är det största hotet mot 
den regionala grönstrukturen. Man fram-
håller också att ”fragmentiseringen” av 
de gröna kilarna är det största hotet mot 
kilarnas funktion för friluftslivet. 

Det borde även i Stockholm vara möj-
ligt att med Oslomarkas ”sorte strekk” 
som förebild kunna dra en skarp gräns 
på planeringskartan: Hit, men inte längre! 
Eller som länsstyrelsen uttryckte saken: 
”Det är nu dags att för framtiden avgränsa 
och bevara den gröna strukturen.” 

Utbildning och ökad kompetens
Miljövårdskommittén slår fast i sitt betän-
kande om framtidens miljö att behovet av 
utbildning är stort bland de grupper som 
har hand om städernas grönstruktur. För 
dessa grupper bör det enligt betänkandet 
utvecklas ett program för både grundut-
bildning och vidareutbildning.  

Naturvårdsverkets konstaterar i utred-
ningen  Allemansrätten och kommersen 
att det brister i kunskap inom friluftssek-
torn på alla nivåer. Även Regionplane- och 
trafikkontoret konstaterar att många för-
valtare saknar förutsättningar att utveckla 
nödvändigt kunnande. 

Friluftsfrämjandet har som en punkt 
i sitt Friluftsmiljöprogram att kommu-
nerna bör ha egen kompetens på frilufts-
liv och friluftsmiljö. Folkhälsokommittén 
ser som en utmaning till kommunerna att 
försvara allemansrätten.

Men ett framgångsrikt försvar av alle-
mansrätten förutsätter avsevärt ökad kun-
skap om dess innebörd och förutsättningar 
bland berörda politiker och tjänstemän. 
Bristande kunskap om friluftsliv och alle-
mansrättens förutsättningar leder till dålig 
förvaltning, ineffektivitet, onödiga kost-
nader och framför allt till ett stort slöseri 
med värdefulla resurser. Liksom bristande 
planering kan bristande kunskap inom fri-
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luftslivets förvaltning leda till problem 
och konflikter som hotar allemansrätten 
och förtar friluftslivets värden. 

Med bra kunskap kan man däremot 
förebygga problem och konflikter och 
därigenom stärka allemansrätten, vilket i 
sin tur bidrar till ett bättre utnyttjande av 
de resurser som friluftslivet representerar. 
Kravet på kunskap inom det egna arbets-
området bör ställas lika högt på dem som 
arbetar inom friluftssektorn som på dem 
som arbetar inom andra sektorer av den 
offentliga förvaltningen. 

Likaså bör kontinuerlig vidareutbild-
ning inom friluftssektorn vara lika själv-
klar som vidareutbildning inom andra 
områden av den kommunala verksam-
heten.     

Högre status
Bättre utbildning och högre kompetens 
inom friluftssektorn är en viktig förutsätt-
ning för att höja friluftslivets status. Fri-
luftsliv tycks ofta betraktas som något 
som sköter sig självt. Motsvarande synsätt 
finner man sällan inom andra förvaltnings-
områden. 

Höjda krav på planering för friluftsliv  
bidrar också till att höja friluftslivets 
status. Med högre status kan friluftslivet 
lättare hävdas gentemot andra ”intressen” 
och ges större tyngd i planeringen. Regi-
onplane- och trafikkontoret konstaterar 
i sitt planeringsunderlag för regionplan 
2000 att det fortfarande är så att grön-
strukturen inte har lika stor status som 
andra sektorsintressen. 

I sitt miljöprogram 1990 markerar 
Nordiska Ministerrådet betydelsen av att 
friluftslivets intressen ska ingå i den 
fysiska planeringen på samma villkor som 
övriga arealintressen.

Bättre marknadsföring
Natur i tätorternas närhet som är avsatt 
för friluftsliv representerar en värdefull 
resurs med högt alternativvärde. Dåligt 

nyttjade friluftsområden är ett stort slö-
seri med resurser. I dag är det mycket som 
konkurrerar om människornas fritid. Om 
man vill få ut människor i naturen måste 
den också marknadsföras. Därför är det 
viktigt med en väl genomtänkt strategi för 
marknadsföringen av natur och frilufts-
liv.  

Dåligt utnyttjade friluftsområden är inte 
bara ett resursslöseri, det är också ett 
hot mot friluftslivet och naturen. Det kan 
lätt anföras som skäl för att marken kan 
användas till något annat. Att få männis-
kor att upptäcka naturen, använda den och 
tycka om den är det bästa naturskyddet. 

Tydliga mål
Målen för friluftsliv är som tidigare 
nämnts oftast allmänt hållna av typen 
Naturen ska vara tillgänglig för alla. Eller 
också handlar det om kvantitativa mål 
som avstånd till och storlek på friluftsom-
råden, vilket som sagt bekräftades i läns-
styrelsens inventering av grönstruktur i 
planeringen. 

Målet för friluftsliv borde utgå från 
frågan: Vad vill vi uppnå och varför?  
Utan en ingående diskussion om vad vi 
egentligen vill åstadkomma med frilufts-
liv och grönstruktur finns risk att målen 
bara blir till önskemål, eller i värsta fall 
självmål. Väl genomtänkta mål är grun-
den för bra planering. Det är också en 
förutsättning för att kunna samordna de 
åtgärder som ska leda till målen och för 
att integrera friluftslivet i övrig samhälls-
utveckling. Det är också nödvändigt för 
att undvika målkonflikter och motsägel-
sefulla budskap som minskar trovärdig-
heten i målen och i de ambitioner som 
förs fram i utredningar och planer. 

I Naturvårdsverkets utvärdering av 
Agenda 21-arbetet framgår att avsaknad 
av eller otydliga mål utgör ett hinder i 
utvecklingen mot ett långsiktigt hållbart 
samhälle.
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Se möjligheterna!
Det allemansrättsligt baserade friluftsli-
vet har alltmer kommit att präglas av ett 
”problemorienterat” synsätt. Allemansrät-
ten handlar nu för tiden mer om konflikter 
och problem än om frihet och möjlighe-
ter. Ett exempel är terrängcykling. Dis-
kussionerna om terrängcykling har mest 
rört sig om skador på naturen, störningar 
för annat friluftsliv och hur cyklande i 
naturen ska kunna begränsas eller för-
bjudas. Men terrängcykling kan också 
betraktas ur ett möjlighetsperspektiv.

Terrängcykling har varit en av de snab-
bast växande friluftsaktiviteterna under 
1990-talet. Här dök det upp en tuff akti-
vitet med häftig utrustning och en utstrål-
ning som tilltalar en stor grupp ungdomar 
som annars brukar vara svåra att locka 
ut i naturen. Den självklara frågan borde 
vara: Hur ska vi bäst ta vara på och för-
valta den här trenden och utveckla den till 
en möjlighet (bild 10)?

Mer allvarligt är kanske ändå den all-
männa oförmågan att se friluftslivet ur ett 
samhälleligt möjlighetsperspektiv. Vilka 
möjligheter rymmer friluftslivet i vid be-
märkelse i fråga om miljö, folkhälsa, 
friskvård, utbildning, integration, välfärd, 
social utveckling, samhällsekonomi etc.? 
Att människor mår bra och håller sig 
friska är ett sektorsövergripande mål som 
bör ligga i hela samhällets intresse.

Ändrade attityder
För att utveckla och ta vara på friluftsli-
vets möjligheter och skapa, eller kanske 
snarare återskapa, en friluftskultur behövs 
ändrade attityder till natur och friluftsliv. 
Tillvaron har alltmer kommit att präglas 
av ett storstadsperspektiv, vilket emel-
lanåt framskymtar i stockholmsmediernas 
förhållande till vädret. Vintern 2000 med-
delade Radio Stockholm en dag att det 
i helgen skulle bli mest uppehållsväder, 
men risk för snö. -Vari låg risken? Att det 
äntligen skulle bli skidföre?

Det är också nödvändigt för friluftsli-
vets förespråkare att fundera över vilken 
bild av och inställning till friluftsliv som 
andra har. Hur uppfattas friluftslivet bland 
dem som hör till de viktigaste målgrup-
perna; de som aldrig är ute i naturen?

Under senare år har friluftslivet, och 
inte minst den mediala framställningen 
av friluftslivet, utvecklats åt extremhål-
let. Upplevelser har mer och mer kommit 
att förknippas med strapatsfyllda äventyr. 
Men lockar man ut de fysiskt inaktiva i 
naturen med löften om strapatser?

Av grundläggande betydelse är atti-
tyden till friluftsliv bland politiker och 
beslutsfattare. Med inställningen att ”fri-
luftsliv inte är någon profilfråga” hos dem 
som fattar besluten blir det svårt att ta 
vara på de värden friluftslivet kan gene-
rera. 

Det är nödvändigt med en mer mål-
orienterad inställning. Brist på pengar 
anförs som ett av de vanligaste skälen 
till uteblivna satsningar på friluftsliv. Men 
med en ständig utgångspunkt att det inte 
finns några pengar når man inga mål. 
Ett mer konstruktivt angreppssätt vore att 
utgå från målen och med ambitionen att 
åstadkomma något, för att sedan se vilka 
möjligheter som finns till finansiering och 
genomförande.

 
Flexibilitet och  nytänkande
För att nå målen för friluftsliv och folk-
hälsa är det nödvändigt att alla krafter 
samverkar och drar åt samma håll. Till-
lämpningsprinciper, arbetsrutiner, normer, 
regler, anvisningar, bidragsvillkor och 
annan formalia får inte betraktas som 
heliga utan måste kunna omprövas och 
omvärderas. Formella hinder kan utgöra 
väl så stora barriärer för friluftslivet. 

Större flexibilitet är också nödvändig 
för att i tid kunna möta förändringar i 
omvärlden och ta vara på och utveckla de 
möjligheter förändringarna för med sig. 
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Det blir alltid dyrare att komma för sent, 
särskilt om man värderar betydelsen av 

att betraktas som föregångare och före-
döme.

Det har skett stora förändringar inom 
friluftslivet under de senaste 25 åren: 
andelen utövare inom friluftslivets olika 
aktiviteter har ökat, nya aktiviteter har till-
kommit, friluftslivet bedrivs i nya former, 
hoten mot allemansrätten har ökat, det 
kommersiella inslaget i friluftslivet har 
ökat, insikten om friluftslivets betydelse 
för miljö och folkhälsa har ökat. Men for-
merna för den offentliga förvaltningen av 
friluftslivet har under samma tid varit i 
stort sett oförändrade, om än med mins-
kade resurser. 

Regionplane- och trafikkontoret kon-
staterar också följdriktigt i sitt plane-
ringsunderlag för regionplan 2000 att 
planeringspraxis inte har ändrats trots nya 
synsätt och ändrade attityder till grönfrå-
gor. 

I samrådsunderlaget för Regionplan 
2000 efterlyses nytänkande och nya 
arbetsformer för god hushållning med 
bland annat regionens naturvärden. Men 

Bild 11. Att bara vara i naturen är också friluftsliv, även om det inte klassificeras som aktivitet. 
Järvafältets naturreservat.

Bild 10. Terrängcykling - hot eller möjlighet?
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det är inte främst brist på idéer och 
nytänkande som gjort att friluftslivet i 
den offentliga sektorn gått kräftgång de 
senaste decennierna. Vad som har saknats 
är en förvaltningskultur med förmåga att 
ta vara på idéer, nytänkande och befintlig 
kunskap.

Det framstår som extra klart i ljuset av 
alla konstateranden om bristande kunskap 
inom friluftssektorn. Ett av de största hin-
dren för att utveckla friluftslivet har varit 
ett förlamande sektorstänkande med i det 
närmaste total avsaknad av helhetsper-
spektiv. Problemet skulle kunna samman-
fattas på följande sätt:

Att ekonomiskt, tidsmässigt och idé-
mässigt försöka samordna flera del-
ansvariga myndigheters medverkan i 
övergripande friluftsprojekt hör inte till 
det lättaste.

För att kunna nå upp till de ambitioner 
och strategier i fråga om friluftsliv och 
grönstruktur som förs fram i bland annat 
förslag och underlag till den nya region-

Alla ansvarar för någonting
Ingen ansvarar för allting
Därför händer ingenting

Bild 12. Byt ut djuren mot människor så illustre-
rar Nils Petersons teckning risken med områdes-
tänkande i friluftsplaneringen. Det hjälper inte 
ens att göra det till naturreservat.

Bild 13. Naturen kan göras tillgänglig på många sätt. Sollentunas nya cykelbana till Järvafältets natur-
reservat.
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planen krävs förändringar inom politik 
och offentlig sektor. Det är nödvändigt 
med ett tänkande i nya banor där helhe-
ten är vägledande. Befintlig kultur och 
struktur inom den offentliga förvaltningen 
måste kunna ifrågasättas och omprövas 
mot uppsatta mål. Förvaltningsformerna 
bör underordnas målen, inte tvärt om. 

Samordning och helhetssyn är grund-
läggande förutsättningar om det över 
huvud taget ska bli möjligt att nå riksda-
gens miljökvalitetsmål med avseende på 
friluftsliv.

Om den långsiktighet och helhetssyn 
som Regionplane- och trafikkontoret efter-
lyser ska kunna bli vägledande räcker det 
inte att finna sektors- och gränsövergri-
pande arbetsformer. Det är också nödvän-
digt att kunna ta vara på ny kunskap och 
nya insikter som grund för prioriteringar 
och omprioriteringar. 

I närmare 100 år har man varit medve-
ten om att motion och naturvistelse bidrar 
till att hålla folk friska till kropp och själ. 
Brist på fysisk aktivitet är ett av vår tids 
största folkhälsoproblem. Men till före-
byggande åtgärder i form av satsningar på 
motion och friluftsliv saknas i stort sett 
resurser liksom övergripande strategi. I 
stället får en knäande vårdsektor till avse-
värda kostnader ta hand om den sjuklig-
het och ohälsa som blir följden av brist på 
fysisk aktivitet. Det känns märkligt att år 
2001 behöva hänvisa till en 40 år gammal 
utredning. Men tydligare än i 1962 års 
fritidutredning kan knappast sambandet 
mellan friluftsliv, hälsa och vårdkostna-
der formuleras (sid. 52).

Med den kunskap som finns idag om det 
positiva sambandet mellan fysisk aktivi-
tet och folkhälsa borde det vara självklart 
att åtgärder för friluftsliv betraktas som 
en investering snarare än en kostnad. Men 
liksom för andra investeringar krävs kom-
petent förvaltning för att få bästa möjliga 
avkastning. 

 

Vidgat perspektiv
Om grönstrukturens och friluftslivets 
värde för miljö och folkhälsa ska kunna 
tas till vara är det också nödvändigt att 
vidga perspektivet på motion och frilufts-
liv. Det kan då inte betraktas som ett sär-
intresse eller sektorsintresse, utan måste 
som sagt integreras i samhällsplaneringen 
som naturliga och självklara delar lika väl 
som infrastruktur, boende och arbete.

Motion och friluftsliv bör i de sam-
manhangen ges en generös innebörd som 
inte är så knuten till anläggningar, aktivi-
teter och syften. Det väsentliga är möjlig-
heten till naturkontakt för att människor 
ska kunna koppla av och komma ifrån 
vardagslivets påfrestningar. Det behovet 
är särskilt uttalat i en storstadsregion som 
Stockholm. 

I vilken form det sker är mindre intres-
sant. Att bara vara; sitta på en vacker plats 
där det är tyst och stilla utan att göra 
någonting alls är också en form av fri-
luftsliv även om det inte klassificeras som 
”aktivitet”. Likaså att cykla eller gå till 
jobbet på en avkopplande och trevlig väg 
i anslutning till naturen (bild 3 och 11, 
sid. 24 resp. 51).

Friluftsliv och naturvård har en stark 
koppling till varandra, även om rekrea-
tionsintressen ibland kan hamna på 
kollisionskurs med bevarandeintressen. 
Däremot är oftast kopplingen mellan 
friluftsliv och kulturminnesvården svag, 
även om många av de separata fritids-
förvaltningar som upphörde i början av 
1990-talet slogs ihop med kommunens 
kulturförvaltning. 

Tätorternas friluftsområden och grön-
struktur i övrigt innehåller ofta kulture-
lement som kan vara nog så intressanta 
i det lokala perspektivet. Genom bättre 
samverkan mellan friluftslivet och den lo-
kala kulturminnesvården kan friluftsom-
rådena tillföras en ytterligare dimension 
som gör dem mer attraktiva. (Se f.ö. under 
kommentarer till Sollentunas planer, sid. 
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55).
Därför är det, som tidigare nämts, dags 

att tala mer om möjligheter till friluftsliv 
än om områden för friluftsliv. I områdes-
tänkandet riskerar man att tappa bort hel-
heten. Vad är ett friluftsområde värt om 
man inte kan ta sig dit? Eller om natur-
upplevelserna förstörs av buller eller dålig 
förvaltning? Då hjälper det inte ens om 
området kallas naturreservat. Ett möjlig-
hetstänkande vidgar perspektiven, men 
det ställer också större krav på såväl pla-
nering som förvaltning (bild 12, sid. 52).  
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11.1 Ytligt utan strategi
Inom ramen för en samordnad regional 
planering för friluftsliv och grönstruktur 
är det nödvändigt med en utvecklad kom-
munal planering för friluftsliv. Friluftpla-
nering har generellt sett inte haft någon 
framträdande plats kommunal planering.

Senast den 1 juli 1990 skulle alla kom-
muner i Sverige ha upprättat en kom-
munal översiktsplan. I samband med den 
redovisningen granskade Naturvårdsver-
ket översiktsplanerna för 26 kommuner 
för att se på vilket sätt naturvård och fri-
luftsliv hade behandlats i planerna.

Naturvårdsverket konstaterade att i de 
flesta planer finns områden av intresse 
för naturvård och friluftsliv beskrivna i 
någon form, dock oftast mycket kortfattat. 
Det anges mycket sällan hur de enskilda 
områdena ska behandlas i den fortsatta 
planeringen, och så gott som alltid saknas 
strategier för hur områdena ska kunna 
tryggas. 

I de flesta fall diskuteras på något sätt 
avvägning mellan naturvårdens och fri-
luftslivets intressen gentemot andra intres-
sen. I så gott som samtliga fall framhålls 
naturvård och friluftsliv som väldigt vik-
tigt, men resonemangen är mycket kort-
fattade och allmänt hållna. 

I hälften av  de granskade översiktspla-
nerna saknas helt avvägningar mot andra 
intressen, eller är så vaga och allmänt 
hållna att de är meningslösa.

Friluftsfrämjandet (Wägéus 1993) 
genomförde en lite mer ingående gransk-
ning av friluftslivet i 25 av de över-
siktsplaner som sektorsgranskats av 
Naturvårdsverket. Resultatet blev med 
några få undantag väsentligen detsamma 
som Naturvårdsverket redovisade; de 
flesta kommuner anser att friluftsliv är 

viktigt, men vid avvägningar prioriteras 
genomgående motstående intressen. Upp-
följningen av kartredovisning i plantexten 
är knapphändig. Kommunernas medve-
tenhet om friluftsfrågorna är enligt stu-
dien ”skrämmande låg”.

I det här projektet har de översiktliga 
planerna för kommunerna Sollentuna, Jär-
fälla och Upplands Väsby i norra Stor-
stockholm studerats med syfte att se 
hur friluftslivet tagits upp i planerna. Stu-
dien har främst inriktats på planförutsätt-
ningarna med utgångspunkt i Järvafältets 
naturreservat och den för kommunerna 
gemensamma s.k. Järvakilen. 

Järvakilen är en av de viktigaste delarna 
i Storstockholms sammanhängande grön-
struktur.  Med tanke på projektets avgräns-
ning har tyngdpunkten lagts på planerna 
för Sollentuna kommun. Ingen av kom-
munerna har någon friluftsplan eller något 
sektorsprogram för friluftsliv.

11.2 Sollentuna kommun
I SCB:s studie från 1985 om allmänt 
tillgänglig mark kring tätorter hamnade 
Sollentuna aningen över riksgenomsnit-
tet med 121 ha grönmark per 1000 invå-
nare. Omkring hälften av kommunens yta 
består av grönområden. Den totala grön-
ytan (enl. ekonomiska kartan) har sedan 
mitten på 1980-talet i stort sett bibehål-
lits.

En del grönmark har tagits i anspråk 
för nybebyggelse, men samtidigt har 
”gul” åkermark vid Svartinge/Bisslinge 
gjorts grön genom den nya golfbanan. 
Folkmängden har sedan 1985 ökat med 
10 000 personer, eller 21 procent, från 
48 000 till 58 000 invånare år 2000. I 
kommunen finns två naturreservat.

11. Friluftsliv i kommunal planering 
- några exempel
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Översiktsplan 1988
I Sollentunas översiktsplan 1988 har kom-
munfullmäktige beslutat att områden som 
är särskilt viktiga att bevara inte utan 
mycket starka skäl får tas i anspråk för be-
byggelse eller annan konkurrerande verk-
samhet. Stor hänsyn ska också tas i den 
fysiska planeringen till stråk ut mot dessa 
bevarandeområden. 

Karaktären på kommunens tre stora 
strövområden Järvafältet, Törnskogen och 
Rösjöskogen ska bevaras och tillgänglig-
heten får inte försämras. Den fortsatta 
naturvårdsplaneringen i kommunen ska 
föreslå lämpliga åtgärder för att skydda 
och förbättra områdenas kvaliteter. 

I planen konstateras att möjligheterna 
på ett trevligt, enkelt och säkert sätt 
kunna nå rekreationsområdena är en lika 
viktig kvalitetsfaktor som områdets inne-
håll och ostördhet. Viktiga stråk mot 
rekreationsområden är också markerade 
på plankartan. I planen används begreppet 
”naturvårdsområde” som beteckning på 
naturområden i allmänhet. (Naturvårds-
område var vid den tiden en skyddsform 
enligt Naturvårdslagen avsatt enligt unge-
färligen samma villkor som naturreser-
vat. Några naturvårdsområden fanns inte 
i kommunen.)

Området vid Bisslinge/Svartinge 
beskrivs som ett vackert odlingslandskap 
av kulturhistoriskt riksintresse. Samtidigt 
nämns det som en tänkbar lokalisering för 
ytterligare en golfbana i kommunen.

I planen betonas att särskilda krav ställs 
på samverkan över kommungränserna, 
och som exempel anges att rekreations-
områden för den egna kommunens invå-
nare ofta ligger i andra kommuner. Endast 
ett fruktbart samarbete kan ge riktigt bra 
lösningar, och det är därför särskilt viktigt 
att ge en samlad bild av planeringsuppgif-
terna, sägs det vidare i planen.

Länsstyrelsen konstaterar i sitt yttrande 
över översiktsplanen att kommunen berörs 
av område av riksintresse för friluftsliv, 

och att riksintresset i allt väsentligt tillgo-
dosetts i kommunplanen. (Förmodligen 
avses Järvafältets naturreservat. Men det 
framgår inte av planen vilket område 
som avses; inget friluftsområde finns angi-
vet under planens rubrik Riksintressen). 
Länsstyrelsen påpekar att den kraftiga 
exploateringen av Vibyområdet förutsätter 
en trafikförbindelse mellan bebyggelsen i 
Viby och Stäketvägen (Rotebroleden).

Men den trafikförbindelsen som läns-
styrelsen förutsätter skulle splittra upp 
det gröna sambandet och bli en barriär 
mellan Rotebro och Järvafältets naturre-
servat. Dessutom skulle vägen försämra 
kvaliteten i närfriluftsområdet Lillskogen. 
De aspekterna har länsstyrelsen inte beak-
tat i sitt yttrande.

Naturvårdsplan 1993
Sollentunas naturvårdsplan från 1993 
redovisar ingående förutsättningar, hand-
lingsprogram, mål och riktlinjer för 
naturvårdsarbetet. 

Planen lägger tyngdpunkten på den rena 
naturvården. Friluftsfrågorna behandlas 
mer översiktligt, ofta under begreppen 
”naturens sociala värden” och ”den soci-
ala naturvården”, vilka möjligen kan ses 
som något vidare begrepp än friluftsliv. 
Målet med den sociala naturvården enligt 
planen är att det vid framtida byggande 
ska finnas närströvområden och större 
naturområden för längre utflykter inom 
rimligt avstånd från bostaden. 

Bedömningsgrunderna för de sociala 
värdena utgår främst från närhet till 
bebyggelse, framkomlighet, frihet från 
störningar och koppling till närliggande 
grönområden. Ingen kommuninvånare ska 
ha längre än 500 meter till närströvom-
råde med natur (ej parkmark). Alla ska ha 
tillgång till ett större naturområde inom 
två kilometers radie från bostaden. Med 
tanke på naturens pedagogiska värden bör 
enligt planen varje barnstuga och skola 
ha ett lättillgängligt och varierat naturom-
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råde i sin närhet. 
I planen uppmärksammas den ”förpark-

ning” av naturen som skett i takt med 
urbaniseringen. I och med stigande efter-
frågan på friluftsmark måste nästan all 
naturmark i kommunen anses vara av 
mycket stort värde för friluftslivet, sägs det 
vidare. Naturvårdsplanen uppmärksam-
mar den konflikt som föreligger mellan 
naturvård/friluftsliv och det föreslagna 
reservatet för ytterligare en golfbana i 
kommunen vid Svartinge/Bisslinge. Enligt 
naturvårdsplanen har det området stora 
förutsättningar att bli ett mycket attraktivt 
strövområde med stora potentiella värden 
för friluftslivet. I beskrivningen av Järva-
fältets naturreservat påpekas att detta tidi-
gare var klassificerat som riksintresse för 
friluftslivet, men att den klassificeringen 
togs bort när Naturvårdsverket beslutade 
att friluftsområden från och med mitten 
av 1980-talet skulle vara en helt kommu-
nal angelägenhet.

Samrådsförslag till ny kommun-
plan 1995
Inför den nya översiktsplanen togs det 
fram ett samrådsförslag 1995. Även där 
trycktes på det stora värdet av att bevara 
och skydda de gröna kilarna i regionen. 
Samtidigt konstaterades att det kommer 
att krävas genomtänkta strategier i kom-
munernas översiktliga planering för att 
klara den gröna strukturen. Även i sam-
rådsförslaget används rubriken Natur-
vårdsområden som samlande begrepp för 
naturområden trots att inga naturvårds-
områden finns i kommunen.

I redovisningen av framtidsbilder före-
kommer en sammanbyggning av Viby och 
Rotebro. För friluftslivet innebär bebyg-
gelsen en barriär mellan Rotebro och 
Järvafältets naturreservat. Den kommer 
också att innebära en hårdare belastning 
på det lilla friluftsområdet Lillskogen 
som utgör en viktig grönkorridor mellan 
bebyggelsen i Rotebro och Järvafältet. 

I förslaget framställs denna för frilufts-
livet negativa förändringen i det närmaste 
som positiv. Den kvarvarande delen av 
den gröna förbindelsen mot Järvafältet, 
som då snörs av genom bebyggelse och 
trafikled kommer enligt samrådsförslaget 
att utvecklas till ett ”centralt parkområde 
med strävan att göra kulturlandskapet tyd-
ligare.” 

Det nya ”ersättningsstråk” mot Järva-
fältet som redovisas i förslaget skulle 
innebära en omväg med betydligt lägre 
kvalitet, tvärt emot den anförda intentio-
nen att stråk mot grönområden ska stär-
kas.

Kommunplan 1998
I kommunens nu gällande översiktsplan 
från 1998 konstateras liksom i den tidi-
gare planen från 1988 betydelsen av 
gröna kilar för friluftslivet, och vikten 
av att värna dessa. Liksom i den föregå-
ende planen betonas att stråken mellan 
bostadsområden och rekreationsområden 
ska hålla hög upplevelsekvalitet. 

Några förändringar har skett under tio-
årsperioden mellan de båda översiktspla-
nerna: 
•  Svartinge/Bisslingeområdet, tidigare 

beskrivet som vackert kulturlandskap 
av riksintresse, garderat med reservat 
för golfbana, anges nu som golfbana 
och samtidigt som värdefullt kultur-
landskap. Det kan stå som exempel 
på en konflikt mellan planens inten-
tioner om ”utveckling” å ena sidan 
och bevarande å andra sidan: ”I takt 
med att samhället utvecklas kommer 
de miljöer som det finns skäl att spara 
och skydda att behöva kompletteras 
med exempel på nyare tiders bebyg-
gelse”.

• Förslaget till sammanbyggningen av 
Viby och Rotebro har utgått, och 
därmed bibehålls den gröna förbin-
delsen till Järvafältet.
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Miljövårdsprogram 1993 och miljö-
redovisning 1999 
I kommunens miljövårdsprogram 1993 
och Miljöredovisning 1999 tas inget upp 
om friluftsliv, bortsett från redovisning 
av natur- och kulturvårdsåtgärder som 
naturligtvis har indirekt betydelse för fri-
luftslivet. I Miljö- och hälsoskyddspro-
gram 1999 - 2003 anges att grönområdena 
är synnerligen viktiga för människornas 
rekreation och friluftsliv. 

Detaljplan för Viby
Under 1990-talet har omkring 800 nya 
hushåll byggts i Viby i omedelbar anslut-
ning till Järvafältets naturreservat och 
friluftsområdet Lillskogen. Utbyggnaden 
har skett etappvis med detaljplaner för 
de olika områdena som Vibyåsen, Lilla 
Viby etc. Beskrivningar och kommen-
tarer, liksom länsstyrelsens granskning, 
görs till varje enskild detaljplan. Ingen 
samlad bedömning har gjorts av den totala 
utbyggnaden.

I planerna konstateras att närheten till 
naturreservatet erbjuder förnämliga fri-
luftsmarker, och att det intill Lilla Viby 
finns skog och öppen mark. Länsstyrel-
sen konstaterar att det är nära till natur-
reservatet och att det krävs länsstyrelsens 
tillstånd för att få anlägga vägar i reserva-
tet.

Yttranden över förslag till kommun-
plan 1998
Kommunala nämnder och förvaltningar, 
angränsande kommuner, berörda myndig-
heter, organisationer, politiska partier och 
enskilda gavs möjlighet att yttra sig över 
utställningsförslaget till ny kommunplan 
för Sollentuna. Nedan redovisas samman-
fattningsvis vad som sagts med anknyt-
ning till friluftslivet: 

Kommunala nämnder och förvaltningar
Hemtjänstnämnden anser att det ska 

framgå att rekreationsområden ska vara 
tillgängliga för  funktionshindrade.

Nämndkontoret konstaterar att bostads-
områden i tidigare plan fallit bort utan 
motivdiskussion och att tidigare bostads-
objekt har blivit rekreationsområden. Det 
framgår inte av formuleringarna om det 
ligger någon värdering i konstaterandet. 

Kultur- och fritidsnämnden påpekar att 
de områden som på plankartan avsatts 
för rekreation och rörligt friluftsliv även 
i framtiden ska bibehållas för de ändamå-
len, och att tillgängligheten till områdena 
bevaras. 

Miljö- och hälsoskyddskontoret påpe-
kar att planerad bebyggelse i kommunens 
södra delar splittrar och skapar barriärer i 
en grön kil. Kontoret anser att en ordent-
lig motivering av ingreppen är nödvändig 
för att kunna upprätthålla förståelse och 
respekt för övriga gröna kilar på plankar-
tan. Man påpekar vidare att planen bör 
innehålla miljökonsekvensbeskrivningar 
och analys av huruvida den framtida mark-
användningen motsvarar de anspråk som 
en långsiktig hållbar utveckling kräver.

Myndigheter & angränsande kommuner
Regionplane- och trafikkontoret framhål-
ler Sollentuna som ett bra exempel på hur 
miljöaspekterna ges allt större betydelse 
i planarbetet, och att planen betonar en 
övergripande ambition att skapa en lång-
siktigt hållbar utveckling. Man påpekar 
att befintliga jordbruk ska bevaras för 
att bl.a. tillgodose värdet för friluftsliv. 
Vidare ska åtgärder som splittrar eller 
skapar barriärer i de gröna kilarna und-
vikas. Kommunens tre större samman-
hängande naturområden ska behålla sina 
respektive karaktärer. 

Flera av de angränsande kommunerna 
uppmärksammar vikten av samordning 
över kommungränserna i fråga om grön-
struktur och friluftsliv. 

Solna kommun påpekar att det är ange-
läget att Sollentuna verkar för att buller-
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skydd mot E 4 kommer upp i anslutning 
till det för kommunerna gemensamma 
rekreationsområdet Kymlingeskogen.  

Sundbybergs stad noterar positivt att 
förslaget innehåller nya gång- och cykel-
vägsförbindelser under järnvägen och E4 
för bättre kontakt mellan de båda kom-
munernas grönområden. 

Täby kommun poängterar vikten av 
att ny bebyggelse mellan Rösjön och 
Täbygränsen minimeras för att långsiktigt 
säkerställa det rörliga friluftslivets möj-
ligheter att ta sig fram inom den gröna 
kilen. 

Järfälla kommun noterar att planför-
slaget redovisar riktlinjer för de gröna 
kilarna med kartmarkering som också rör 
Järfällas mark, men påpekar att formellt 
sett kan inte riktlinjer som rör angräns-
ande kommuner formuleras i en över-
siktsplan. 

Organisationer m.fl.
Yttranden från organisationer, föreningar 
och enskilda tyder på att friluftsliv och 
natur är något som engagerar invånarna. 
När den egna närnaturen är hotad gör man 
sin röst hörd. Men många uppmärksam-
mar också hoten mot den regionala grön-
strukturen och de gröna kilarna.

Den planerade utbyggnaden i kommu-
nens södra delar, med jämförelsevis lite 
grönmark, väcker starka känslor bland de 
närboende. Man hänvisar bl.a. till gäl-
lande kommunplan där området anges 
som viktigt att bevara liksom till Natur-
resurslagens skrivningar om att behovet 
av grönområden i tätorterna särskilt ska 
beaktas. 

Likaså uppmärksammar man grön-
områdets betydelse för sambandet med 
Nationalstadsparken. Bland de politiska 
partierna betonar Socialdemokraterna och 
Centerpartiet att allmänhetens säkerhet 
och tillgänglighet till kringliggande natur 
måste garanteras vid den nya golfbanan 
vid Bisslinge. 

Naturskyddsföreningen efterlyser något 
slags ambitionsnivå för plankartans gröna 
stråk, och betonar också att det är viktigt 
att naturvårdsplanens restriktioner för 
ingrepp i grönstrukturen  följs.

Reflektioner

Strategi saknas
I de båda senaste översiktsplanerna och 
samrådsförslaget för Sollentuna kommun 
har friluftslivet behandlats ungefär på det 
sätt som Naturvårdsverket konstaterade 
vid sin genomgång av kommunala över-
siktsplaner, och som gällde tämligen all-
mänt för de granskade kommunerna. 

Man betonar att det är viktigt med till-
gång till rekreationsområden av hög kvali-
tet och att stråken mot grönområdena ska 
stärkas och hålla hög kvalitet. Områden 
med stora rekreationsvärden ska sparas 
och utvecklas. Men i planerna saknas stra-
tegier för hur denna kvalitet ska uppnås 
och vidmakthållas. 

Formuleringar och ambitioner när det 
gäller friluftslivet skrivs i stort sett fram 
tio år till nästföljande plan. Ett par större 
åtgärder har genomförts som innebär för-
bättrad, och framför allt säkrare,  tillgäng-
lighet till grönområden. En gång- och 
cykelbro byggdes över Stäketvägen 1988. 
(Se  Tre barriärer sid. 65)  och 1999 
färdigställdes en cykelbana längs Knist-
avägen mot Järvafältet som ett av flera 
prioriterade förslag i kommunens åtgärds-
program för cykeltrafik (bild 13, sid. 52). 
Annars har i praktiken egentligen ing-
enting gjorts för att stärka stråken mot 
grönområden, och inga kvalitetskrav har 
diskuterats för stråken. 

Det stråk mellan Rotsunda Gård och 
området vid Svartinge/Bisslinge som 
redan i översiktsplanen 1988 markerats 
som Viktigt stråk mot rekreationsområde 
består fortfarande endast av den gc-bro 
över motorvägen som anlades på 
1960-talet i samband med byggandet av 
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E 4. I samrådsunderlaget 1995 anges som 
mål att på sikt öppna förbindelse mellan 
Rotsunda Gård och Edsjön. Det tänkta 
stråket passerar över en kil av Upplands 
Väsby kommun men finns inte upptaget 
i Upplands Väsbys planer, och i kommu-
nen känns man inte heller vid det. 

Både Upplands Väsby och Sollentuna 
har i sina respektive planer betonat vikten 
av samverkan över kommungränserna 
med tanke på friluftslivet. Med en offen-
siv planering hade det ännu mot slutet 
av 1980-talet funnits goda möjligheter att 
utveckla en bra förbindelse från Rotsunda 
/Rotebro mot Ängsjö friluftsområde och 
angränsande grönområden ner mot Mäla-
ren i Upplands Väsby. De grundläggande 
förutsättningarna fanns redan i form av 
stigar, grönstruktur och gamla vägstum-
par som kunde ha knutits ihop till ett 
genomgående stråk.

Enligt översiktsplanen 1988 skulle 
naturvårdsplaneringen i kommunen inrik-
tas på prioritering i och mellan beva-
randeområden, samt föreslå åtgärder för 
att skydda och förbättra områdenas kva-
liteter. Några sådana prioriteringar eller 
åtgärdsförslag har inte förts fram i natur-
vårdsplanen. Emellertid görs en årlig upp-
datering av bland annat skötselåtgärder 
för kommunens naturområden. 

Att klassificeringen av Järvafältet som 
riksintresse upphörde av formella skäl 
har i praktiken ingen betydelse. Däremot 
kan det ha en viss psykologisk betydelse. 
Klassificeringen som riksintresse grunda-
des på områdets stora betydelse för stock-
holmarnas friluftsliv; ett förhållandevis 
stort och lättillgängligt andningshål av 
hög kvalitet inte långt ifrån storstaden. 
Riksintresse uppfattas lätt som en kvali-
tetsstämpel. När epitetet riksintresse tas 
bort kan det tolkas som att området inte 
längre anses lika viktigt. Men med tanke 
på den planerade utvecklingen i Stock-
holmsregionen torde Järvafältet tvärt om 
nu vara viktigare än någonsin för stock-

holmarnas friluftsliv. 

Konflikter mellan planer
I jämförelse med kommunplanen 1988 har 
planen från 1998 tagit ett litet steg bakåt 
i ambitionsnivå när det gäller bevarande-
områden för rekreation, åtminstone ur fri-
luftslivets synvinkel. Svartinge/Bisslinge 
angavs 1988 som vackert odlingsland-
skap av riksintresse och markerat som 
viktigt bevarandeområde, visserligen gar-
derat med reservat för golfbana. 

Området är i den nya kommunplanen 
tio år senare markerat som golfbana. År 
2001 är golfbanan till stora delar utbyggd 
och odlingslandskapet borta, och därmed 
också det mesta av friluftslivets värden 
även om området fortfarande är avsatt för 
och används för rekreation. 

Det här är ett exempel på den osäker-
het som uppstår när begreppen inte är 
klargjorda. I kommunplanena talas om 
områdets värde för rekreation och i natur-
vårdsplanen talas om värdet för friluftsliv. 
Är det friluftsliv det är fråga om? Eller 
är det motion och friluftsliv? Eller är det 
rekreation i största allmänhet? I prakti-
ken kan det handla om avsevärda skill-
nader i framtida användning beroende på 
hur begreppen tolkas. I ett område avsatt 
för rekreation skulle man i princip kunna 
anlägga ett nöjesfält utan att bryta mot 
riktlinjerna i översiktsplanen.

Svartinge/Bisslingeområdet som nu 
gjorts till golfbana är ett exempel på 
konflikt mellan översiktsplan och natur-
vårdsplan,  vilket som sagt också upp-
märksammas i naturvårdsplanen. 

I naturvårdsplanen anges visserligen 
att området nyttjas som friluftsområde 
mindre än det borde med tanke på sina 
kvaliteter. Detta beror enligt planen främst 
på dålig tillgänglighet och att inga åtgär-
der över huvud taget gjorts för att öka 
tillgängligheten. Men området bedöms ha 
”stora förutsättningar att bli ett mycket 
attraktivt strövområde och det har stora 
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potentiella värden för friluftslivet”. Det 
har också mycket stora kulturvetenskap-
liga värden med bland annat fornläm-
ningar och de gamla gårdsmiljöerna och 
jordbrukslandskapet som har kvar mycket 
av karaktären från 1800-talet. I den gamla 
smedjan från 1700-talet var verksamheten 
i gång ännu 1999. Området hade kunnat 
bli ett bra exempel på kombinationen fri-
luftsliv och kulturmiljö där det ena tjänar 
som draghjälp åt det andra (bild 14 och 
15, sid. 67).  

Förskönande
I översiktsplanerna skymtar en tendens att 
försköna eller underlåta att ta upp nega-
tiva effekter för friluftslivet. Golfbanan 
som ersätter det bevarandevärda odlings-
landskapet vid Bisslinge kommer enligt 
planerna att innebära ökad tillgänglighet 
för allmänheten (eftersom man inte får 
gå på jordbruksmark) och bra möjligheter 
till skidåkning. Men inget nämns om att 
landskapets omvandling kraftigt påverkar 
de upplevelsevärden som är så viktiga för 
friluftslivet. 

Den tidigare nämnda sammanbyggning 
av Viby och Rotebro som finns med i 
kommunplanen 1988 och i redovisningen 
av framtidsbilder i samrådsförslaget till ny 
kommunplan 1995 är exempel på avväg-
ning mellan friluftslivets intressen och 
andra intressen där friluftslivet drar det 
kortaste strået. (Förslaget är borttaget i 
1998 års plan). 

Den sammanhängande bebyggelsen 
skulle enligt förslaget stärka stadsdelarna 
genom att ge bättre underlag för all-
männa kommunikationer och service. 
Men inget nämns om att bebyggelsen 
samtidigt skulle bli en barriär mellan 
Rotebro och Järvafältets naturreservat, 
och även inkräkta på närrekreationsområ-
det Lillskogen som också utgör en viktig 
grönförbindelse med  Järvafältet. 

Visserligen sägs i kommunplanen att 
bebyggelsen ska utformas så att kontak-

ten mellan Rotebro och Järvafältet inte 
försämras. Men att ersätta variationsrik 
skog med bebyggelse och trafikled inne-
bär från friluftslivets synpunkt en avse-
värd försämring även om det skulle gå att 
ta sig fram. 

I Regionplane- och trafikkontorets rap-
port Storstockholms gröna kilar påpekas 
att utbyggnaden av Norra Viby kommer 
att hamna innanför gränsen för gröna kilar 
och inkräkta på den gröna förbindelsen ut 
mot Järvafältet. 

Användningen av begreppet ”natur-
vårdsområde” som beteckning för natur-
områden i allmänhet i en kommunal 
översiktsplan som granskats av länssty-
relsen kan möjligen ses som exempel 
på den kunskapsbrist i friluftsfrågor som 
bland annat Naturvårdsverket har pekat 
på. Naturvårdsområde var som sagt en 
skyddsform grundad på beslut enligt 
Naturvårdslagen, och något naturvårds-
område fanns inte i kommunen.

I planerna och i länsstyrelsens yttran-
den för nybebyggelsen i Viby i direkt 
anslutning till Järvafältet och Lillskogen 
framhålls naturområdena som en extra 
kvalitet i boendet. Någon bedömning av 
vilken betydelse den samlade bebyggel-
sen kan få för förutsättningarna i det 
intilliggande naturreservatet och frilufts-
området Lillskogen har inte gjorts. Frågan 
om hur nybebyggelse påverkar förut-
sättningarna för inilliggande natur bör 
inrymmas i samrådsförslagets krav på 
genomtänkt strategi för grönstrukturen. 
Någon sådan strategi har inte arbetats 
fram. 

Uppmaningen i kommunplan 1988 att 
föreslå åtgärder för att skydda och för-
bättra bevarandeområdenas kvaliteter har 
inte heller kunna verkställas. Detta skulle 
ha behandlats i en uppdaterad naturvårds-
plan som uppföljning till den senaste 
kommunplanen, men det arbetet har inte 
prioriterats. 

Det är intressant att notera att flera av de 
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anknytande kommunerna i sina yttrande 
över planförslaget pekar på sådant som är 
viktigt för att upprätthålla sammanhanget 
i den regionala grönstrukturen. Det är 
också värt att notera föreningarnas och 
organisationernas engagemang för grön-
frågorna.

11.3 Järfälla kommun
Folkmängd 1999: 60 000. Förväntad 
befolkningsutveckling enligt RP 2000: 
75 000 invånare år 2015 och  79 000 invå-
nare år 2030. Kommunen har två naturre-
servat. 
 
Översiktsplan 1990-2010
I målen för kommunens utveckling fram-
hålls att planeringen ska utgå från en 
ekologisk grundsyn och att stora sam-
manhängande grönområden ska bevaras 
som friluftsområden i princip i nuvarande 
(1990) omfattning. 

Gröna stråk ska bevaras och utvecklas 
och Järvafältets förbindelser med Ängsjö-
området (Häradsallmänningen) ska beva-
ras och förbättras. Barkarby flygplats som 
gränsar till Järvafältets naturreservat och 
utnyttjas för fritidsflyg ses som en fram-
tida bebyggelsereserv. 

Kommunstyrelsen uttalar i samrådssvar 
på regionplan 90 att delar av Häradsall-
männingen ska redovisas som utrednings-
område i stället för bevarandeområde. 
Enligt en särskild miljö- och naturresurs-
utredning för Häradsallmänningen ska 
behovet av en grönkorridor mellan all-
männingen och Järvafältet beaktas.

Grönplan 1997
I Järfällas grönplan från 1997 konstateras 
att kommunen har goda förutsättningar att 
behålla och utveckla en sammanhängande 
grönstruktur, och att kommunens parker 
och naturområden är viktiga för invånar-
nas rekreation och hälsa. Bland de mål 
som rör park- och naturmark framhålls, 

liksom i översiktsplanen att:

• gröna stråk ska bevaras och utveck-
las.

• kommunen ska ha en sammanhäng-
ande grön struktur. 

• områden som ingår i den regionala 
grönstrukturen ska bevaras och för-
bättras.

Storlek, innehåll och tillgänglighet är 
enligt planen de faktorer som är av stor 
betydelse för hur grönområdena nyttjas, 
och för de faktorerna anges också riktlin-
jer. Planen innehåller en områdesvis kort-
fattad och allmänt hållen redovisning av 
brister och åtgärder, bl.a. ska de gröna 
stråken värnas och förbättras. I planen 
konstateras att vandalisering, nedskräp-
ning och brott mot lagar och föreskrifter 
förekommer i naturreservaten, men att 
inga resurser finns för tillsyn i reserva-
ten. En sådan resurs bör på sikt tillskapas, 
sägs det i planen.

Översiktsplan 2000 -utställnings-
förslag.
I den nya översiktsplanen är flygfälts-
området i Barkarby som gränsar till Jär-
vafältets naturreservat upptaget som det 
största planerade utbyggnadsområdet för 
bostäder, och även föreslaget för nyexplo-
atering för näringslivet. Områdets unika 
förutsättningar framhålls, bland annat 
genom sitt läge alldeles intill Järvafältets 
naturreservat. Med hänsyn till bebyggel-
seutvecklingen konstateras att det behövs 
en långsiktig strategi för den gröna struk-
turen för att invånarna också i framtiden 
ska ha nära till naturen och för att förstärka 
samband och för att utveckla kvaliteterna 
i naturområdena. Svaga förbindelser i den 
regionala grönstrukturen bör förstärkas, 
och fler förbindelser behövs mot Järvafäl-
tet och häradsallmänningen. 

Avgränsningen av den regionala grön-
kilen ”Järvakilen” bör preciseras. I planen 
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konstateras att ro och tystnad är viktigt 
för naturupplevelserna, liksom att goda 
samband mellan naturområdena är vik-
tiga. Därför bör en stomme av gröna stråk 
utvecklas vidare.

Reflektioner
Mellan de båda planperioderna har fri-
luftsområdet vid Görväln avsatts till natur-
reservat. Annars har egentligen inget 
påtagligt gjorts för att ”utveckla” de gröna 
stråken, eller ”förbättra” områden i den 
regionala grönstrukturen. Inte heller har 
förbindelsen mellan Häradsallmänningen 
och Järvafältet stärkts. 

Liksom i planerna för Sollentuna har 
formuleringarna i stort sett flyttats fram 
en tioårsperiod till nästa plan. Områden 
som avsätts som naturreservat med stöd 
av Miljöbalken, eller tidigare Naturvårds-
lagen, har särskilt skyddsvärda kvaliteter 
som ställer större krav på tillsyn och för-
valtning än annars. 

Begreppet naturreservat kan ses, och 
uppfattas förmodligen av allmänheten, 
som ett slags ”kvalitetsgaranti”. Järfälla 
kommun tilldelades 1991 Friluftsfräm-
jandets miljöutmärkelse för sina natur-
reservat. Det är därför illavarslande att 
kommunen några år senare i sin grönplan 
tvingas deklarera att man saknar resurser 
för nödvändig tillsyn i naturreservaten. 
         
11.4 Upplands Väsby 
kommun
I SCB:s studie från 1985 om allmänt 
tillgänglig mark kring tätorter hamnade 
Upplands Väsby med 131 ha grönmark 
per 1000 invånare aningen under riks-
genomsnittet för kommuner med mot-
svarande invånarantal. Folkmängden har 
sedan 1985 ökat från 34 000 till drygt 36 
500 år 1999. Enligt regionplaneförslaget 
för-väntas befolkningen öka till 45 000 år 
2015 och 56 000 år 2030. Kommunen har 
ett naturreservat.

Översiktsplan 1990
Bland de mål som anges för utvecklingen 
fram till år 2010 sägs att viktiga grönom-
råden ska säkerställas för framtiden, och 
att områden med särskilt höga naturvär-
den bör skyddas. Man ska även eftersträva 
en grönområdesstruktur som tillgodoser 
många olika behov. 

Syftet med att avsätta grönområden 
i översiktsplanen är ”i första hand att 
säkerställa tillräckligt stora och välbe-
lägna ytor för promenader och annat rör-
ligt friluftsliv.” Vilka åtgärder som i de 
här avseendena behöver vidtas bör enligt 
översiktsplanen studeras i det fortsatta 
arbetet med kommunens grönplan som 
påbörjades i slutet av 1980-talet. 

I översiktsplanen konstateras att säker-
ställande och utvecklande av strövom-
råden är en fråga av mellankommunalt 
intresse, och att det är viktigt att bevara 
grönområden som ansluter över kommun-
gränserna. I översiktsplanen anges det 
med Sollentuna gemensamma området 
vid Bisslinge söder om Edssjön som större 
grönområde (strövområde) men samtidigt 
som ”område avsett för golf” (Se f ö 
under Tre barriärer sid. 65). 

Miljö- & hälsoskyddsprogram 
1997 - 2002
Naturvård och friluftsliv finns inte med 
bland de 11 prioriterade ämnesområden 
som miljöarbetet ska inriktas på 1998 -99. 
Det som tas upp om friluftsliv är egentli-
gen bara att mark och vatten ska nyttjas 
så att det är möjligt att bevara mångfald i 
naturen och förutsättningar för rekreation 
och friluftsliv. 

Reflektioner
Arbetet med den grönplan som skulle 
redovisa åtgärder för att nå mål och 
syften med friluftsliv och grönstruktur 
blev aldrig slutfört, så någon antagen 

Friluftsliv_optimerad.indd 25.9.2001, 14:5063



64

grönplan finns inte. Skissen till grönplan 
används dock som underlag vid plane-
ringen. Något säkerställande av naturom-
råden utöver redovisning i översiktsplanen 
har inte gjorts. Inga områden har sedan 
dess avsatts med stöd av Miljöbalken eller 
tidigare Naturvårdslagen.

 I miljöplanen från 1997 föreslås att 
ett kommunalt naturvårdsprogram med 
tillhörande åtgärdsförslag ska tas fram. 
Något sådant program har inte tagits 
fram.

Mer lägesrapport än plan
Samtliga tre kommuner har i sina över-
siktsplaner redovisat grönstrukturen och 
betonat friluftslivets betydelse. Man har 
även i allmänna ordalag redovisat inten-
tioner för friluftsliv och grönstruktur med 
begrepp som bevara, förbättra, förstärka 
samband, utveckla kvaliteter och säker-
ställa, men begreppen har inte resulterat 
i några konkreta åtgärder. Orden har bara 
skrivits fram 10 år till nästkommande 

översiktsplan. 
I den mån planerna har resulterat i 

någonting har detta nästan undantagslöst 
avsomnat eller prioriterats bort. Frågor om 
grönstruktur och friluftsliv tas i förekom-
mande fall även upp i andra planer som 
miljöplan, grönplan och naturvårdsplan. 
Men även där är tendensen att uttryckta 
intentioner inte har lett till några prak-
tiska åtgärder. För friluftslivets del känns 
kommunplanerna mer som en lägesrap-
port med intentioner vars konsekvenser 
inte är ordentligt genomtänkta. Redan i 
planarbetet borde man ha en uppfattning 
om hur planens intentioner ska förverkli-
gas.

Översiktsplanen bör följas av en genom-
förandeplan med bland annat tidsperspek-
tiv, innehåll och prioriteringar för de 
åtgärder som måste genomföras för att 
förverkliga mål och intentioner i över-
siktsplanen. En sådan genomförandeplan 
kan ingå som en del i en friluftsplan eller 
ett sektorsprogram för friluftsliv. 
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12.1 Både fysiska och men-
tala barriärer
Barriärer för friluftsliv kan vara av olika 
slag. Oftast talar man om fysiska barriä-
rer som vägar, soptippar eller annat som 
direkt hindrar eller försvårar för männis-
kor att ta sig till grönområden. Men det 
finns också psykologiska - eller mentala  
barriärer - som buller, luftföroreningar, 
exploaterad miljö eller konfliktsituatio-
ner; barriärer som förtar värdet av fri-
luftsliv i ett grönområde. Barriärer av det 
slaget innebär sämre kvalitet på området 
och kan leda till att man helt enkelt avstår 
från att besöka det. 

Man skulle också kunna tala om visu-
ella barriärer som en form av mentala bar-
riärer. Ett förhållandevis litet naturområde 
kan upplevas som stort om det är tyst och 
man inte utsätts för några störande synin-
tryck och vice versa.

Knappt tre kilometer söder om Jär-
vafältets naturreservat har man år 2001 
satt igång att uppföra Stockholms högsta 
byggnad, Kista Science Tower. Det ska 
bli ett 130 meter (156 m med mast) högt 
”landmärke”, dubbelt så högt som Wen-
nergren Center, ”som ska placera Kista 
på den internationella kartan”. Tornet 
kommer kvällstid att vara upplyst och ska 
”med sitt prismatiska formspråk vara ett 
riktmärke som siktas från E 4 och E18”. 

Huruvida det kommer att siktas från 
Järvafältets naturreservat är oklart. Om 
detta nämns inte någonting vare sig i 
bygglovshandlingar, gestaltningsprogram 
eller miljökonsekvensbeskrivning och inte 
heller i något remissyttrande. Från fri-
luftslivets synpunkt är det inte ointressant 
om, och i så fall hur, upplevelserna i det 
närbelägna naturreservatet kan komma att 
påverkas om den tidigare obrutna skogs-
silhuetten bryts av ett upplyst höghus.

I Boverkets förstudie av storstädernas 
miljö Storstadsuppdraget från 1992 upp-
märksammas bland annat effekten av bar-
riärer som utgör hinder för friluftslivet. 
Landstingets Regionplanekontor konsta-
terar i sin skrift Storstockholms Gröna 
Kilar 1992 följande: ”Det kanske allvarli-
gaste, i dag existerande störningarna i våra 
grönkilar utgörs av barriärer i form av 
vägar och banvallar, avfallsdeponier och 
andra störande och nedsmutsande anlägg-
ningar, som man i kommunerna med för-
kärlek lokaliserar i kommungränsen”. Ett 
av de allvarligaste hoten enligt regionpla-
nekontoret är förslagen till utbyggnad av 
det regionala trafiknätet med ytterligare 
tvärförbindelser. 

Vägar som barriärer för friluftslivet 
uppmärksammas i Kommunikaitonskom-
mitténs betänkande Ny kurs i trafikpoli-
tiken. Där föreslås som långsiktligt mål 
att transportsystemet ska utformas så att 
det inte förändrar en god tillgänglighet till 
naturområden.

I Sollentuna kommuns samrådsförslag 
1995 till kommunplan konstateras att 
buller och föroreningar försvårar tillgäng-
ligheten och den upplevelsemässiga kvali-
teten för friluftslivet. Och i  kommunplan 
1998 sägs att de gröna kilarna skall värnas, 
vilket innebär att åtgärder som splittrar 
och skapar barriärer inom dem skall und-
vikas.

Vi ska här se på tre olika fysiska bar-
riärer i anslutning till Järvafältets natur-
reservat och Sollentunas kommungräns, 
och hur de har uppmärksammats i plane-
ringen från friluftslivets synpunkt: vägen, 
tippen och golfbanan.

12.2 Vägen
Till de mer påtagliga barriärerna hör tra-
fikleder. Väg 267 Stäketvägen (Rotebrole-

12. Tre barriärer 
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den) är ett exempel på en tvärförbindelse 
som skär av en av Stockholms gröna kilar. 
Vägen förbinder E4 med E18 och går 
längs med norra gränsen av Järvafältets 
naturreservat. På andra sidan vägen fort-
sätter Järvakilen i Häraldsallmänningen 
och Ängsjö friluftsområde och vidare 
längs Mälaren mot Sigtuna. 

Den tvåfiliga vägen är en av regionens 
mest olycksdrabbade och är hårt trafike-
rad med ca. 26 000 fordon/årsmedeldygn, 
vilket är betydligt mer än på den nya 
motorvägen mellan Örebro och Arboga. 
Hastighetsgränsen är 90 km/tim, men 
enligt Vägverkets mätningar 2000 låg 
medelhastigheten över 98 km/tim. På 
ena sidan vägen i dess östra del ligger 
kommundelen Rotebro i Sollentuna och på 
andra sidan vägen ligger Järvafältets natur-
reservat, närfriluftsområdet Lillskogen, 
golfbana, motionsspår, badsjöar, ridskola, 
strövmarker, mulleskog och cykelvägar.

Stäketvägens barriäreffekt uppmärk-
sammas i rapporten Storstockholms Gröna 
Kilar 1992. 

Det tog ett kvarts sekel
I mitten av 1970-talet ansökte Gillberga 
byalag med stöd av villaföreningar och 
andra boendeorganisationer i Rotebro om 
övergångsställe och hastighetsbegräns-
ning till 70 km/tim på en kilometerlång 
sträcka av Stäketvägen. 

Skälet var att de boende utan att behöva 
riskera livet skulle kunna ta sig till fritids-
aktiviteter, rekreationsområden och natur-
reservatet Järvafältet på andra sidan vägen. 
Vägen ansågs redan då med betydligt 
mindre trafik (7000 fordon/årsmedeldygn) 
som i det närmaste livsfarlig att ta sig över. 
Det var också förenat med stora risker att 
ta bilen till naturreservatet, friluftsområ-
det, motionsspåret eller ridskolan. Man 
försatte sig då i en av de absolut farligaste 
trafiksituationerna; vänstersväng på hårt 
trafikerad tvåfilig 90-väg.

Länsstyrelsen avslog ansökan efter ytt-
rande av kommunens trafiknämnd, Tra-
fiksäkerhetsverket och Vägverket med 
det huvudsakliga argumentet att ”en 
hastighetsbegränsning inte skulle te sig 
meningsfull för trafikanterna”. Dessutom 
åberopades den höga trafikmängden som 
skäl för att inte införa en hastighetsbe-
gränsning, d.v.s. det som Byalaget åbero-
pat som skäl för en hastighetsbegränsning. 
Sänkt hastighet till 70 km/tim var också 
en förutsättning för att kunna anlägga ett 
övergångsställe. 

Ärendet överklagades utan framgång 
till regeringen. Byalaget framhöll i sin 
överklagan det orimliga i att bilförarnas 
bekvämlighet och förmodade ointresse 
för att lätta på gasen värderas högre än 
invånarnas möjligheter att nyttja naturre-
servat och välordnade rekreationsområ-
den som inrättats för deras skull (bild 16, 
sid. 68).

Fyra år senare drevs ärendet ännu en 
gång till regeringen, med samma resultat 
och samma argument för avslag som tidi-
gare. Några år in på 1980-talet gjordes en 
tredje ansökan om hastighetsbegränsning 
på Stäketvägen. Denna gång från Fören-
ingen Hem och Skola med stöd av lokala 
skolor, förskolor, ungdomsorganisationer 
och boendeföreningar. Ansökan avslogs 
även denna gång med samma argument 
och formuleringar som vid tidigare ansök-
ningar, och inte heller överklagandet till 
regeringen rönte någon framgång.

År 1988 byggdes en gång- och cykelbro 
över vägen vid Ytterby. Men hastighets-
begränsningen till 90 km/tim kvarstod och 
därmed riskerna i samband med in- och 
utfart till ridanläggningen, naturreservat 
och motionsspår och för dem som till fots 
eller med cykel på andra platser korsade 
vägen för att ta sig mellan friluftsmar-
kerna på ömse sidor om vägen. 

Efter ansökan från Överby Hästsport-
förening infördes våren 2000 en has-
tighetsbegränsning till 70 km/tim på en 
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sträcka av 350 meter i anslutning till infar-
ten till ridskolan och naturreservatet och 
till den nya golfbanan norr om vägen. 
Trafikmängden hade då ökat fyrfalt jäm-
fört med den första ansökan 1975. 

Sollentuna kommun och Polisen till-
styrkte hastighetssänkningen och under-
strök de stora olycksriskerna och föreslog 
dessutom ytterligare åtgärder i form av 
vänstersvängsfickor och ytterligare en 
gång- och cykelbro för att säkert kunna nå 

Bisslige/Svartingeområdet norr om vägen. 
Vägverket gick motvilligt med på en 
sänkning av hastigheten på den begrän-
sade sträckan eftersom man ansåg det 
”tveksamt om trafikanterna skulle visa 
förståelse för en lägre tillåten högsta has-
tighet”.

Vägverket har senare gjort en helom-
vändning i sin inställning, främst bero-
ende på de ökade olycksriskerna för 
biltrafiken. Vägen kommer under 2001 
i sin helhet att hastighetsbegränsas till 
70 km/tim och förses med mittbarriär. 
Vänstersvängsfickor kommer att anläggas 
bland annat i korsningen vid infarten till 
naturreservatet och rekreationsområdena 
söder om vägen och Bisslinge/Svartinge 
norr om vägen.

Planer finns även på en gång- och cykel-
bro i anslutning till korsningen. Genom 
heldragen vägrensmarkering ska säkerhe-
ten höjas för oskyddade trafikanter. Öpp-
ningar i mittbarriären i anslutning till 
busshållplatser kommer att möjliggöra 

Bild 15. Ännu 1999 ljöd smideshammarens slag i den gamla smedjan vid Svartinge. Ett kulturvärde som 
förhöjde områdets friluftsvärde.

Bild 14. Höstplöjning vid Svartinge för sista 
gången. Blir det samma känsla att sitta här i 
solen och se ut över hål nr. 8?
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passage över vägen. I praktiken är det 
ändå i det närmaste omöjligt att till fots 
eller med cykel ta sig från den ena sidan 
till den andra på vardagar när trafiken är 
som intensivast mellan kl. 7 och 9 och 16 
och 18. En förbindelse mellan Järvafältet 
och Svartinge-/Bisslingeområdet via grin-
dar i viltstängslet har för övrigt skurits av 
genom den nya mittbarriären.

Vägverket utreder även möjligheterna 
att bredda vägen till fyra körfält, vilket 
ytterligare kommer att förstärka barriär-
effekten om inte fler broar eller gångtunn-
lar kommer att anläggas (bild 17). 

Reflektioner

Naturvårdsärende i stället för trafikä-
rende?
De skäl som redan för ett kvarts sekel 
sedan i flera omgångar åberopades för has-
tighetsbegränsning och övergångsställe 
handlade om kommuninvånarnas rätt och 
möjligheter att någorlunda säkert kunna 
ta sig till den natur och de rekreationsan-
läggningar som samhället ställt i ordning 

för deras skull. 
Det skulle kunna ses som ett naturvårds-

ärende med kommunens fritidsnämnd, 
länsstyrelsens naturvårdsenhet och Natur-
vårdsverket som självklara remissinstan-
ser. Men ärendet  behandlades enbart 
som en trafikfråga med kommunens tra-
fiknämnd, Vägverket och Trafiksäkerhets-
verket som främsta remissinstanser och 
med Kommunikationsdepartementet som 
slutlig instans. 

Avgörande för bedömningen var vägens 

Bild 16. ”En hastighetsbegränsning skulle inte te 
sig meningsfull för trafikanterna”. Ibland är det 
långt till naturen även när den ligger nära. (Nu 
finns en gc-bro på platsen.)

Bild 17. Bra! Men 25 år för sent om man tycker att det är viktigt med god tillgänglighet till naturen 
och till rekreationsanläggingar.

Friluftsliv_optimerad.indd 25.9.2001, 14:5168



69

standard och bilförarnas förmodade 
inställning till åtgärderna. Någon bedöm-
ning gjordes aldrig av det som ärendet 
egentligen handlade om; tillgängligheten 
till naturen.

Vägverket har sektorsansvar för alla 
trafikanter, även cyklande och gående. 
Lite förvånande är det då att man ännu 
år 2000, tydligen närmast slentrianmäs-
sigt, använder begreppet ”trafikanter” när 
man uppenbarligen avser bilförare. Noter-
bart är också att Vägverket (som sedan 
1992/-93 innefattar gamla Trafiksäker-
hetsverket) ännu efter 25 år har den 
uppgivna inställningen att man inte kan 
genomföra väl så motiverade hastighets-
begränsningar för att ”trafikanterna” (bil-
förarna) inte förväntas ha förståelse för 
åtgärderna. Här föreligger en angelägen 
pedagogisk uppgift för Vägverket, inte 
minst med tanke på att verket numera 
även har sektoransvar för miljö.

Vägar och biltrafik kan inte längre ses 
som en angelägenhet enbart för bilförare. 
Biltrafiken påverkar nu mer än någonsin 
den miljö som omger vägen och de män-
niskor som lever längs vägen. Det kan 
inte längre vara självklart att biltrafikens 
krav på framkomlighet och bekvämlighet 
sätter villkoren för människors boende-
miljö och livskvalitet. Sollentuna kommun 
påpekade i sin kommunplan 1988 att en 
lika viktig del i ett rekreationsområdes 
kvalitet som ostördhet och stillhet är att 
det kan nås på ett säkert sätt. 

Under det senaste kvartsseklet har till-
farten från Stäketvägen till Järvafältets 
naturreservat, motionsspår, ridskola och 
närrekreationsområde varit fullständigt 
livsfarlig; ”Sollentunas farligaste kors-
ning”. För mer än 30 år sedan invigdes 
Obs!stormarknad en bit därifrån. Samma 
dag var det ordnat med säkra tillfarter.    

13 m väg = 20 minuters barriär
En vägs barriäreffekt avgörs av hastighet, 
trafikmängd och vägbredd. Med den ut-

gångspunkten har en norsk studie (Lerv-
våg 1984) redovisat på vilka avstånd från 
annalkande bilar en fotgängare säkert kan 
korsa vägen. Vid vägbredden 9 meter och 
hastigheten 50 km/tim är säkerhetsavstån-
det 118 meter. Stäketvägen är 13 meter 
bred och hade fram till 2001 nästan 100 
km/tim som medelhastighet, vilket kräver 
en bilfri sträcka på åtminstone en halv 
kilometer för att vägen ska kunna korsas 
tryggt och säkert. 

Vägar betraktas i de här sammanhangen 
i allmänhet som en rent fysisk barriär. 
Men vägar utgör även en psykologisk bar-
riär. Dels genom att människor på grund 
av upplevd och faktisk risk och av obehag 
avstår från att ta sig till områden på andra 
sidan vägen, även om det är fysiskt möj-
ligt. Dels genom bullret från vägen som 
förtar friluftsvärdet och utgör en psyko-
logisk barriär som sträcker sig långt åt 
sidorna utanför vägen. En vandrare på Jär-
valeden på väg från Järvafältet till Ängsjö 
friluftsområde korsar vägen på 15 sekun-
der om det blir en lucka i trafiken. Men 
det tar 20 minuter att korsa vägens buller-
zon.

Genom anpassning till Wienkonven-
tionen kommer en ny bestämmelse att 
införas under 2001 som innebär att det 
inte får finnas obevakade övergångsstäl-
len på vägar med tillåten hastighet över 50 
km/tim. Tanken är med andra ord att det 
inte ska finnas kvar eller tillkomma några 
nya övergångsställen på 70-vägar. Någon 
bedömning av hur det kommer att påverka 
tillgängligheten till naturen har inte gjorts.

Förslag
⇒ Ärenden om hastighetsbegränsningar 

och andra trafiksäkerhetshöjande 
åtgärder där friluftsliv och naturvård 
anförs som skäl för ansökan bör remit-
teras till kommunens fritidsnämnd 
eller motsvarande och länsstyrelsens 
miljö-/naturvårdsenhet samt gå till 
Naturvårdsverket för kännedom och 
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med möjligheter till synpunkter. Då 
ges möjlighet till en mer balanserad 
bedömning än om ärendet enbart 
behandlas som en trafikfråga. 

12.3 Tippen
I Boverkets rapport Storstadsuppdraget 
1992 nämns tippar som exempel på pro-
blem som uppstår på grund av brist på 
regional strategi för planering av grön-
strukturen. 

Hälften av Storstockholms soptippar 
ligger i anslutning till gröna kilar och ofta 
på gränsen mellan kommuner. I början 
av 1970-talet fanns en delvis markerad 
led från Rotebro i Sollentuna norr om 
Vällsta vid gränsen till Upplands Väsby 
och vidare mot Ängsjö friluftsområde i 
Järfälla kommun. Framför allt användes 
den här sträckningen för skidutflykter från 
Rotebro till motionsspåren och frilufts-
gården i Ängsjöområdet. På kartorna i 
Upplands Väsbys kommunplan 1990 är 
en mindre väg inritad som förbindelse 
mellan Svartinge/Bisslingeområdet och 
Ängsjöområdet förbi Vällstatippen. Vägen  
är inritad också i Sollentunas kommun-
plan 1988 och på Sollentunakartan 1990 
men finns inte längre med i kommunpla-
nen 1998 eller på den nya upplagan av 
Sollentunakartan.

År 1971 beslutade länsstyrelsen att till-
låta tippning av sprängsten vid Vällsta på 
gränsen mellan Sollentuna och Upplands 
Väsby. Länsstyrelsen konstaterade att det 
inte fanns några hinder från naturvårds-
synpunkt mot tippen. Tippverksamheten 
skulle vara avslutad 1 januari 1977.

I slutet av 1979 konstaterade länsstyrel-
sen att verksamheten fortfarande pågick 
och hade utökats kraftigt. Länsstyrelsen 
beviljade förlängning av tillståndet enligt 
en plan med avsevärt utökat tippningsom-
råde. 

År 1984 beviljade länsstyrelsen ytter-
ligare utbyggnad av tippen långt över 

förbindelsevägen (den gamla leden) mot 
Ängsjöområdet från Sollentunahållet. 
Länsstyrelsen hade från naturmiljösyn-
punkt inget att erinra mot utbredningen 
av tippen. Mot slutet av 1980-talet nådde 
tippen alldeles fram till skidspåret, och 
några år senare hade den vuxit ut till en 
oöverstiglig barriär som definitivt skar av 
möjligheten att nå Ängsjöområdet från 
Rotebrohållet (bild 18, sid. 73). 

Reflektioner
Tippen har vuxit ut undan för undan och 
verksamheten tog sin början långt innan 
det var aktuellt med miljökonsekvensbe-
skrivningar. 

Av handlingarna framgår att tippen är 
välplanerad och välskött och att den inte 
har varit föremål för klagomål. De anvis-
ningar som gällt för verksamheten har 
handlat om bl.a. vattenavrinning, efter-
behandling och stöd- och skyddsplante-
ring mot  Mälarvägen. Inte någonstans i 
handlingarna som rör tippen har någon-
ting nämnts om tippens eventuella effekter 
för friluftslivet. Det enda som över huvud 
taget nämnts med anknytning till fritid 
är att fritidsnämnden i Upplands Väsby 
skulle utreda möjligheten att anlägga en 
gevärsskyttebana i anslutning till tippen.

Detta skulle i så fall göra tippen till 
ett exempel på kombinationen av fysisk 
och psykologisk barriär. Det skulle inte 
bara vara omöjligt att ta sig till Ängsjö-
området, utan förmodligen också upple-
vas som livsfarligt att över huvud taget 
närma sig barriären.

I Sollentunas  kommunplan 1998 omfat-
tas området där tippen ligger av mar-
keringen för Riktlinjer gröna kilar. I 
Sollentunas samrådsförslag 1995 till ny 
kommunplan  nämns i avsnittet om fram-
tidsbilder att ”västerut finns verksamhe-
ter av mer eller mindre störande karaktär. 
I Upplands Väsby upplag och tippar”. I 
övrigt har vare sig Sollentuna eller Upp-
lands Väsby i sina översiktsplaner upp-
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märksammat tippens barriäreffekt.  Ändå 
talar man om betydelsen av att den 
egna kommunens invånare kan nå rekrea-
tionsområden i intilliggande kommuner, 
liksom vikten av att säkerställa grönom-
råden av mellankommunalt intresse och 
att bevara grönstruktur som ansluter över 
kommungränserna. 

I Sollentuna kommuns program 1995 
för golfbanan vid Bisslinge ställs kravet 
att gångförbindelse ska hållas öppen mot 
Ängsjö (Se under rubriken Golfbanan). 
Det kan tyckas märkligt att man då tyd-
ligen inte kände till att förutsättningarna 
för en förbindelse med Ängsjö inte längre 
fanns.

Utvecklingen av tippen vid Vällsta 
ställer frågan om det övergripande ansva-
ret för den regionala grönstrukturen på 
sin spets. Tippen nämns i Regionplane- 
och trafikkontorets rapport Storstockholms 
Gröna Kilar 1992 som exempel på bar-
riärer där ”reglerna för nuvarande (dåva-
rande) hantering bör omprövas om man 
väljer att satsa på en grönkilsstruktur”. 
Då hade det ännu funnits en möjlighet 
att rädda förbindelsen, om någon hade 
”omprövat hanteringen”. Eller om ”man 
hade valt att satsa på en grönkilsstruktur”. 
Regionplane- och trafikkontoret hade upp-
märksammat hotet och hissat varnings-
flagg. 

Men vem skulle ta initiativet för att 
undanröja hotet? Förmodligen var det 
länsstyrelsens sak att ”ompröva hante-
ringen”. Men länsstyrelsen hade ju några 
år tidigare beviljat tillstånd att utöka 
tippen till långt över förbindelsevägen och 
var efter vad som framgår av ärendet inte 
medveten om tippen som en hotande bar-
riär i grönkilen. Och inte heller berörda 
kommuner tycktes medvetna om risken.

Vem är det då som ska välja eller 
besluta ”om man ska satsa på en grön-
kilsstruktur”?  Nu är det sedan länge 
för sent. Det blev precis som Region-
plane- och trafikkontoret påpekade redan 

1985: ”Utan regionala anvisningar ris-
kerar man att mellankommunalt viktiga 
grönytor bebyggs och värdefulla grön-
stråk klipps av på grund av en oklar 
ansvarsfördelning.”

Ingenting hände, utan tippen kunde 
obehindrat svälla ut i grönstråket och 
klippa av en viktig förbindelselänk mellan 
två friluftsområden. Och så rullar det på 
med nya utredningar och rapporter som 
talar om hur viktigt det är med övergri-
pande ansvar och att värna om de gröna 
kilarna. 

12.4 Golfbanan
Svårförenliga krav
Norr om Stäketvägen i Järvafältets förläng-
ning ligger Bisslinge/Svartingeområdet 
med till för ett par år sedan ett levande 
jordbrukslandskap och vacker och varie-
rande strövskog med fina svampmarker. 
Genom området löper slingrande grusvä-
gar. 

I Sollentuna kommunplan 1988 
beskrivs som tidigare nämnts området 
som ett vackert odlingslandskap av kul-
turhistoriskt riksintresse, men det är också 
upptaget som reservat för golfbana. Ett 
av kommunens miljömål som redovisas 
i miljövårdsprogrammet från 1993 säger 
att de gårdar och lantbruk som fortfarande 
brukas i kommunen så långt som möjligt 
skall bevaras. 

I Sollentunas naturvårdsplan från 1993 
är området upptaget som värdekärna av 
länsintresse och mycket stort kommunalt 
intresse.  Såväl de kulturella som este-
tiska värdena i det obrutna kulturland-
skapet betecknas som mycket stora med 
höga upplevelsevärden och fina strövmar-
ker i gammal vacker och varierad skog. 
Och området bedömdes som sagt ha stora 
potentiella värden för friluftslivet.

I Sollentuna kommuns samrådsförslag 
1995 till ny kommunplan är praktiskt 
taget all öppen mark och delar av skogs-
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marken i området föreslagen som golf-
bana. I samrådsförslaget läggs fast några 
grundläggande krav för golfbanan: de fina 
natur- och kulturområdena ska respekte-
ras, och utbyggnaden av banan ska öppna 
möjligheter för de boende i Rotebro att 
komma i kontakt med de västra omgiv-
ningarna. 

I Sollentunas kommunplan 1998 är 
området inte längre markerat som 
”Kulturhistoriskt riksintresse” utan som 
”Golfbana” men samtidigt också som 
”Värdefullt kulturlandskap” som anses 
särskilt värdefullt att bevara och där 
särskild anpassning krävs till befintliga 
kulturmiljövärden. I program 1995 för 
detaljplanläggning för golfbanan anges 
att stora krav ställs på att de kvaliteter 
som finns i området ska bevaras, liksom 
den unika helhetsmiljön kring gårdarna. 
Ett krav är som nämnts ovan att gång-
förbindelse skall hållas öppen mot bland 
annat Ängsjö. Likaså sägs att det är nöd-
vändigt med en förbättring av säkerheten 
vid infarten från Stäketvägen.

I Upplands Väsbys översiktsplan från 
1990 är området inom kommunens del 
mar-kerat som ”Område avsett för golf-
bana”, men samtidigt markerat som 
”Större grönområde, ströv- och prome-
nadområde”.  Enligt planen ska särskild 
uppmärksamhet riktas mot möjligheterna 
att bibehålla det uppländska landskapet 
och att förbättra landskapets tillgänglig-
het för allmänheten. I planen sägs också 
att god anslutning till omgivande land-
skap och tillgängliga promenadvägar kan 
innebära att ett område som varit stängt 
för allmänheten, t.ex. jordbruksmark, kan 
göras allemansrättsligt tillgängligt genom 
en golfbana. 

Även i ett  tjänsteutlåtande från 1992 
påpekas att områden som tidigare varit 
stängda för allmänheten (jordbruksmark) 
genom golfbanan kan göras allemansrätts-
ligt tillgängliga och att området i övrigt är 
värdefullt för friluftsliv. 

I miljökonsekvensbeskrivningen för 
golfbanan anges att allmänhetens tillgäng-
lighet till området avsevärt kommer att 
öka eftersom den tidigare odlade marken 
inte varit tillåten att beträda under delar 
av året. Nu kommer vägar som genom-
korsar golfbaneområdet att kunna använ-
das för promenader och jogging. Vintertid 
kommer de välplanerade gräsytorna att 
utgöra en stor tillgång eftersom de erbju-
der ett utmärkt underlag för skidåkning 
även vid ringa snömängd. Nyttjandet av 
den populära och innehållsrika Fröjas 
Kulle mitt i åkermarken, där bl.a. Skogs-
mulle håller till, kommer enligt miljökon-
sekvensbeskrivningen inte att påverkas.

Reflektioner

Feltänkande om friluftsliv
Med golfbanan kommer Bisslinge/
Svartingeområdet fortfarande att vara till-
gängligt för rekreation, om än till största 
delen i nya former. En större del av 
marken än tidigare får beträdas av all-
mänheten, åtminstone om man har betalat 
greenfee.

Men resonemangen i planer och miljö-
konsekvensbeskrivning om att golfbanan 
innebär en ökad allemansrättslig tillgäng-
lighet och en fördel för friluftslivet vittnar 
om ett vanligt feltänkande och ger en för-
skönande bild av konsekvenserna för fri-
luftslivet. I alla fall om golf inte räknas 
som friluftsliv. 

I miljökonsekvensbeskrivningen för 
golfbanan betraktas det emellertid som 
”rörligt friluftsliv”, vilket kan illustrera 
de problem med definitioner som tagits 
upp inledningsvis i rapporten. För övrigt 
är det tveksamt om golfbanan gör områ-
det särskilt mycket mer allemansrättsligt 
tillgängligt, åtminstone inte under tid när 
golfspel pågår.

Tillgänglighet har här betraktats enbart 
som en fråga om att beträda marken. Och 
allemansrätten ses enbart ur ett juridiskt 
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perspektiv. 
Men både tillgänglighet och allemans-

rätt kan betraktas också ur ett upple-
velseperspektiv. Det är allemansrättens 
innehåll och värdet av friluftslivet som 
är det väsentliga. Friluftslivets mentala 
tillgänglighet har lika stor och ibland 
kanske till och med större betydelse än 
den fysiska tillgängligheten. Det är natur-
upplevelsen som ger friluftslivet innehåll 
och står för huvuddelen av friluftslivets 
värde. 

Omgivningen har med andra ord en 
avgörande betydelse för friluftsvärdet. 
Värdet för friluftslivet i det här området 
var bland annat det varierande kulturland-
skapet och stillheten. Det jordbruksland-
skap som större delen av året till stora 
delar inte fick beträdas var således en alle-
mansrättslig tillgång snarare än ett hinder. 
Det utgjorde också en viktig förutsättning 
för områdets kvalitet sett ur friluftslivetes 
synvinkel.

I en avhandling från lantbruksuniversi-
tet (Drake 1987) konstateras att en över-

Bild 19. Rekreationslandskap i förvandling. ”Det vackra kulturlandskapet av riksintresse med stora 
potientiella förutsättningar för friluftslivet” omvandlas till golfbana. Men gör det naturen mer tillgänglig?

Bild 18. Hit men inte längre. Tippen tilläts 
skära av grönförbindelsen mellan Sollentuna och 
Ängsjö friluftsområde. Vem hade ansvaret att för-
hindra det?
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väldigande majoritet av svenska folket 
tycker att det är viktigt att bevara ett varie-
rande jordbrukslandskap. Det man fram-
förallt värdesätter är landskapets skönhet 

för ögat. De krav som förs fram i planerna 
för golfbanan kan tyckas oförenliga: land-
skapet med dess natur-  kulturvärden ska 
bibehållas samtidigt som det omvandlas 
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till golfbana (bild 19, sid. 73). 

Svag miljökonsekvensbeskrivning för 
golfbanan
Miljökonsekvensbeskrivningen för golf-
banan har stora brister i de delar som 
rör friluftslivet. Den tar inte upp några 
negativa konsekvenser för friluftslivet 
trots att förutsättningarna för friluftslivet 
helt kommer att förändras. De kvaliteter 
som gör området värdefullt för friluftsliv 
kommer i stor utsträckning att försvinna. 

I miljökonsekvensbeskrivningen fram-
ställs golfbanan snarare som en tillgång 
för motion och friluftsliv genom att det 
kommer att finas promenadvägar på banan 
och att den ger möjlighet till skidåkning 
på vintern. De fördelarna är marginella 
med tanke på att det redan tidigare fanns 
vägar och stigar i området, och att en 
annan golfbana ligger bara någon kilome-
ter därifrån där man kan åka skidor om 
det är dåligt med snö.

Enligt samrådsförslaget till kommun-
plan för Sollentuna kommer golfbanan 
att öppna möjligheter för boende i Rote-

bro att komma i kontakt med Bisslinge/
Svartingeområdet. Men då har å andra 
sidan området ändrat karaktär och har inte 
längre kvar de upplevelsevärden och stora 
potentiella värden för friluftslivet som be-
skrivs i Sollentunas naturvårdsplan. Och 
kravet på gångpassage mot Ängsjö var 
som sagt överspelat redan när planen 
för golfbanan upprättades, åtminstone om 
man syftade på vägen norr om tippen.

Det ovan sagda innebär ingen värdering 
av friluftsliv som rekreationsform i jäm-
förelse med golf. Det visar bara på hur 
friluftsfrågorna har tagits upp i ett fall där 
en golfbana anläggs i ett vackert odlings-
landskap med höga upplevelsevärden och 
stora potentiella förutsättningar för fri-
luftsliv, för att använda naturvårdsplanens 
ord, och på så sätt blir till en barriär för 
friluftslivet i en sammanhängande grön-
struktur. Nu hade i och för sig värdet 
av området som grön förbindelselänk till 
största delen redan ödelagts av tippen. 
Men det kände man ju uppenbarligen inte 
till när planen för golfbanan upprättades.   
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I utredningen  Statens stöd till friluftsliv 
och främjandeorganisationer konstateras 
att friluftsforskningen är försummad. 
Utredningen anser därför att det är ange-
läget att förstärka forskningen om frilufts-
liv. 

Forskning på friluftslivets område är 
förvisso viktig. Men minst lika viktigt är 
att forskningsresultaten tas tillvara för att 
tjäna som underlag för beslut och åtgär-
der och för att åstadkomma nödvändiga 
förändringar. Åtskilliga av de brister som 
idag vidlåder friluftslivet beror snarare på 
oförmåga att hantera redan befintlig kun-
skap och erfarenhet än på för lite forsk-
ning. Ibland torde det vara tillräckligt att 
bara iakttaga den s.k. verkligheten.   

Friluftsliv i framtiden
Med hänsyn till de förändringar som skett 
inom friluftslivet och dess ökade bety-
delse för folkhälsan bör det vara intres-
sant att närmare studera friluftslivet i ett 
framtidsperspektiv.

• Vilka utvecklingstendenser finns idag 
inom friluftslivet och hur kan de 
komma att påverka friluftslivets fram-
tid, allemansrätten, lagstiftning och 
friluftsrörelsen? Och  vilka  krav 
kommer de att medföra på den 
offentliga sektorn i fråga om ansvar, 
planering, kunskap, utbildning och 
förvaltning. 

• Vilka utvecklingstendenser i samhäl-
let kan vi förvänta oss som har bety-
delse för friluftslivets möjligheter och 
förutsättningar, t ex med hänsyn till 
ekonomisk och demografisk utveck-
ling,  sociala och kulturella mönster, 
fritidsmönster, livsstil, arbetstidsut-
veckling, miljöfrågor och folkhälsa.

Identifiera hindren
Som framgått tidigare i texten har en 
mängd offentliga utredningar och rappor-
ter under det senaste halvseklet framhål-
lit friluftslivets stora samhällsnytta, inte 
minst när det gäller folkhälsa. Men i verk-
ligheten har friluftfrågorna generellt sett 
släpat efter i tid, fått lite utrymme i plane-
ring och offentlig sektor och haft låg prio-
ritet och låg status. 

Om friluftslivets möjligheter ska kunna 
tas tillvara i framtiden måste friluftsfrå-
gorna ligga i framkant av samhällsutveck-
lingen. För att detta ska bli möjligt är det 
först nödvändigt att identifiera de hinder 
som inneburit att hanteringen av friluftsli-
vet inte på långt när kommit att motsvara 
uttalade intentioner och samhällsmål.

Friluftslivets samhällsnytta
Forskarna är idag eniga om att naturkon-
takt, friluftsliv och annan fysisk aktivitet 
är nyttigt och förebygger såväl själslig 
som kroppslig ohälsa. Dessutom är fri-
luftsliv billigt både för utövare och för 
samhälle. Ändå anförs ofta brist på pengar 
som skäl för att avstå från åtgärder för fri-
luftsliv. 

Bortsett från delar av turistnäringen 
genererar insatser för friluftsliv inte någon 
omedelbar vinst i kronor räknat. Svå-
righeten att argumentera för friluftslivet 
ligger dels i svårigheten att övertygande 
visa på de långsiktiga vinsterna för t.ex. 
folkhälsa, dels i att kortsiktiga och upp-
märksammade effekter i allmänhet hellre 
prioriteras. 

Vi vet idag hur mycket vården kostar 
för de sjukdomar som är direkt relaterade 
till fysisk inaktivitet. Som stöd för ökad 
satsning på friluftsliv bör det vara värde-

13. Förslag till fortsatt forsknings- 
och utvecklingsarbete
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fullt med en modell för att kunna upp-
skatta folkhälsovärdet av givna insatser 
för friluftsliv. 

Går det uppskatta framtida besparingar 
i vårdkostnader för ett visst mått av före-
byggande fysisk aktivitet och naturvis-
telse?  Och vad blir merkostnaden för 
samhället om 20 år av att idag ”spara in” 
x  antal kronor genom uteblivna insatser 
för friluftsliv? Kort sagt; vad kostar fri-
luftsliv och vad ger det tillbaka? 
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Friluftslivet har fått ökad betydelse, inte minst ur ett folkhäl-
soperspektiv. Bra planering, där friluftslivets aspekter inte-
greras i övrig fysisk och kommunal planering, är särkilt 

viktig i en expanderande storstadsregion. Här ska många samsas 
i naturen och naturen utsätts för hårt exploateringstryck på olika 
sätt. Samtidigt som friluftsfrågorna har ökat i betydelse har de 
dock fått allt mindre utrymme inom den offentliga sektorn.

I rapporten identifierar och beskriver författaren vad som krävs 
för att kunna bevara och utveckla värdet av Storstockholms grön-
struktur, med  bl a övergripande ansvar, tydliga mål och sek-
torsprogram för friluftsliv. Rapporten bidrar även med generella 
underlag inför planering av friluftsliv och utgör första delen i 
projektet ”Friluftsliv i tätort”. En andra del är tänkt att utgöra 
underlag för en friluftsplan med Järvafältet som demonstrations-
område. 

Rapporten är ett led i Länsstyrelsens arbete med de av regeringen 
15 formulerade nationella miljömålen och de regionala miljömål 
som finns uttryckta i Miljövårdsprogram 2000. 


